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ADUNAREA FESTIVĂ 
nsacrată împlinirii a 29 de a» 
de la înfăptuirea insurecției 
naționale antifasciste armate

• ®•

Aniversarea a 29 de ani de la 
înfăptuirea insurecției naționale 
antifasciste armate — moment 
fundamental, de răscruce în is
toria națiunii noastre, pentru 
destinele poporului român — a 
fost sărbătorită solemn, în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a celorlalți conducători ai parti
dului și statului nostru, în ca
drul adunării festive organizată, 
miercuri după-amiază, în Sala 
Palatului, de Comitetul munici
pal București al P.C.R. și Con
siliul popular municipal.

Calea parcursă de poporul 
nostru în acești ani pe spirala 
marilor înfăptuiri ale idealurilor 
sale naționale, ale civilizației 
socialiste este reamintită sim
bolic de datele festive „23 Au
gust 1944—1973“, care înca
drează, deasupra scenei, împo
dobită cu drapelele patriei și 
partidului, stema Republicii So
cialiste România.

La intrarea în sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători ai partidului 
și statului, toți cei prezenți 
aplaudă, ovaționează înde
lung. Minute în șir nu conte
nește entuziasmul miilor de 
participanți la adunarea festivă. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", expresie profundă a 
dragostei și prețuirii, a încre
derii nețărmurite față de Parti
dul Comunist Român, față de 
conducătorul iubit al partidului 
și statului.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, general de armată Ion 
Ioniță, precum și Chivu Stoica, 
Constantin Pîrvulescu. Ale
xandru Sencovici, Gheorghe Va- 
silichi — militanți din ilegali
tate ai partidului și ai mișcării 
muncitorești din România, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-sgcre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
Suzana Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor, 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. Ștefan Peterfi, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din România, Anton Breiten-
(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvântarea tovarășului 
Chivu Stoica

Iubite tovarășe Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Sărbătorim împlinirea a 29 de ani 

de la înfăptuirea insurecției națio
nale antifasciste armate din august 
1944 — moment de însemnătate is
torică pentru destinele României 
contemporane, care a deschis po
porului român calea unor adinei 
transformări revoluționare, a reali
zării aspirațiilor sale seculare de 
libertate și dreptate socială. Marea 
victorie de la 23 August 1944 s-a 
înscris pentru totdeauna cu litere de 
aur în istoria patriei, ca un strălu
cit simbol al patriotismului și erois
mului maselor largi populare, al 
spiritului revoluționar al poporului 
român.

In aceste zile, cînd evocăm memo
rabilele evenimente de acum 29 de 
ani, gîndurile noastre, se îndreaptă 
cu recunoștință către Partidul Co
munist Român, care din primele 
zile s-a ridicat împotriva dictaturii 
militare fasciste și a războiului anti- 
sovietic, a inițiat, organizat și con
dus mișcarea de rezistență antifas
cistă din țara noastră. Partidul a 
acționat pentru unirea în jurul său 
a celor mai largi forțe patriotice și 
antifasciste. Făurirea la 1 mai 1944 
a Frontului Unic Muncitoresc, pe 
baza înțelegerii intervenite între 
P.C.R. și P.S.D., a sporit capacitatea 
de acțiune și forța de organizare a 
clasei muncitoare, exercitînd o pu
ternică influență asupra unirii ce
lorlalte forțe antihitleriste. Pe aceas
tă bază au fost coalizate cele mai 
largi forțe sociale și politice într-un 
front larg în cadrul căruia rolul 
conducător a revenit clasei munci
toare, în frunte cu Partidul Comu
nist Român. Este meritul istoric al 
partidului că, folosind condițiile fa
vorabile create de loviturile zdrobi
toare date trupelor hitleriste de ar
matele sovietice, ca și de succesele 
celorlalte forțe ale coaliției anti
hitleriste, a condus la biruință lupta 
eroică de eliberare a poporului.

Insurecția națională antifascistă 
armată a dus la răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste, la întoarcerea 
armelor împotriva Germaniei nazis
te și intrarea României în războiul 
purtat de Uniunea Sovietică și ce
lelalte forțe ale coaliției antihitle
riste pentru zdrobirea fascismului.

Poporul român va păstra veșnic 
vii sentimentele de recunoștință față 
de luptătorii comuniști care, in anii 
crînceni ai ilegalității, în lupta apri
gă împotriva fascismului, au adus o 
contribuție decisivă la eliberarea

patriei, față de toți luptătorii anti
fasciști, patrioții și ostașii care nu 
au precupețit nimic în marea bătă
lie împotriva fascismului, pentru li
bertatea poporului.

Aducem, de asemenea, un fierbinte 
omagiu popoarelor sovietice care au 
dus pe umerii lor greul războiului — 
dind cele mai mari jertfe materiale 
și umane în lupta împotriva fascis
mului — celorlalte națiuni ale coali
ției antihitleriste, milioanelor de 
luptători din rezistență de pretutin
deni.

Piatră de hotar în istoria României 
moderne, victoria insurecției națio
nale antifasciste armate a avut și o 
profundă semnificație internațională. 
Alăturarea României la coaliția anti- 
hitleristă a grăbit prăbușirea frontu
lui german în sud-estul Europei, con
tribuind la dejucarea tentativelor de 
a prelungi rezistența trupelor nazis
te în această zonă, ceea ce a dus la 
scurtarea războiului și apropierea 
victoriei.

România a pus toate resursele ei 
materiale și umane, întregul poten
țial economic și militar în slujba 
războiului antifascist. însuflețită de 
fierbinte patriotism și de ură în
verșunată împotriva cotropitorilor 
hitleriști, armata română a să- 
vîrșit fapte de eroism legen
dar în lupta dusă, cot la cot 
cu armata sovietică, pentru elibera
rea întregului teritoriu național, ca 
și în bătăliile purtate împotriva hit- 
leriștilor pe teritoriul Ungariei, 
Cehoslovaciei. Austriei, pină la în
cheierea victorioasă a războiului. 
Este un motiv de îndreptățită min- 
drie patriotică pentru poporul nostru 
faptul că — prin efectivul militar de 
peste 500 000 oameni, din care circa 
170 000 și-au pierdut viața pe front, 
prin sacrificiile făcute de masele 
populare pentru sprijinirea frontului, 
ca și prin efortul masiv al econo
miei naționale — țara noastră a adus 
o importantă contribuție la victoria 
epocală asupra fascismului.

Moment crucial în istoria Româ
niei, încununare a eroicei lupte re
voluționare purtate de forțele pro
gresiste ale societății, în frunte cu 
Partidul Comunist Român, pentru 
eliberarea socială și națională, 23 Au
gust 1944 a marcat începutul revolu
ției populare, a deschis calea unor 
profunde transformări revoluționare 
in societatea noastră, calea victoriei 
revoluției și construcției socialiste în 
țara noastră. Poporul român și-a 
luat soarta in propriile miini și a pă
șit pentru prima oară la organizarea

vieții economice și sociale potrivit 
propriilor sale interese și năzuințe.

Noua etapă istorică de după eli
berare s-a caracterizat prin amploa
rea fără precedent a bătăliilor de 
clasă conduse de partidul comunist, 
prin mari acțiuni de masă care au 
dus la înfăptuirea sarcinilor desăvîr- 
șirii revoluției burghezo-democratice, 
la înfringerea rezistenței înverșunate 
a claselor exploatatoare și a grupă
rilor lor politice, la ridicarea pe o 
treaptă superioară a procesului re
voluționar : înlăturarea monarhiei și 
proclamarea republicii, cucerirea în
tregii puteri politice de către clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea și 
celelalte categorii de oameni ai mun
cii, naționalizarea principalelor mij
loace de producție și crearea proprie
tății socialiste, trecerea la conducerea 
planificată a economiei naționale.

Un rol decisiv în organizarea e- 
forturilor poporului pentru trecerea 
Ia înfăptuirea sarcinilor revoluției 
socialiste l-a avut crearea, în februa
rie 1948, a partidului revoluționar 
unic al clasei muncitoare, pe temelia 
principiilor marxism-leninismului. 
Lichidind sciziunea care a slăbit 
mulți ani forțele clasei muncitoare, 
unificarea P.C.R. și P.S.D., înfăptui
rea deplinei unități politico-organi- 
zatorice a clasei noastre muncitoare 
au reprezentat o’ mare victorie a for
țelor revoluționare din România, în
lesnind clasei noastre muncitoare 
să-și îndeplinească cu succes rolul de 
clasă conducătoare in opera de făuri
re a orînduirii noi, socialiste. Ener
gia revoluționară a maselor descătu
șate a constituit izvorul nesecat 
al dezvoltării neîntrerupte a proce
sului revoluționar spre . obiective 
mereu mai înalte ale progresului so
cial, spre edificarea socialismului în 
patria noastră

Privind în urmă drumul străbătut 
în cei 29 de ani care au trecut de 
la eliberarea României de sub jugul 
fascist, poporul nostru este însuflețit 
de o îndreptățită satisfacție pentru 
rezultatele dobindite in înaintarea sa 
pe calea progresului și civilizației 
socialiste.

Trăsătura dominantă care definește 
România contemporană o constituie 
dinamismul puternic al întregii eco
nomii, efervescența creatoare și spi
ritul de abnegație revoluționară cu 
care oamenii muncii înfăptuiesc po
litica partidului. Clasa muncitoare, 
în alianță cu țărănimea și intelectua
litatea, oamenii muncii de toate na-
(Continuare în pag. a II-a)
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Astăzi, în jurul orei 

8,00, posturile noastre 

de radio și televiziune vor 

transmite direct din Piața 

Aviatorilor din Capitală 

parada militară și de

monstrația oamenilor 

muncii consacrate sărbă

toririi împlinirii a 29 de 

ani de la înfăptuirea in

surecției naționale anti

fasciste armate.

PRIMIRI LA TOVARĂȘII
Ziaristei chilian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri dimineața, pe 
prof. univ. Carlos Naudon. comen
tator de politică externă al Televi
ziunii naționale din Chile.

La primire au luat parte tovarășii,

Carlos Naudon
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat. k

In timpul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un in
terviu ziaristului chilian pentru 
Televiziunea națională din Chile.

Ziaristul venezualean Edgardo de Castra
La 22 august, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe zia
ristul venezuelean Edgardo de Cas
tro, șeful Departamentului de presă 
al Televiziunii naționale din Vene
zuela.

La primire au participat tovarășii

Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a. acordat oaspetelui un 
interviu pentru Televiziunea națio
nală din Venezuela, precum și pen
tru un grup de ziare venezuelene.

Tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
va face, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o viată oficială 

în Republica Peru
La invitația adresată de pre

ședintele Republicii Peru, general 
de divizie Juan Velasco Alvarado, 
în numele Guvernului Revoluțio
nar al Forței Armate a Peru, 
președintele Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România/ to
varășul Nicolae Ceaușescu, va face, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în | Re
publica Peru, în a doua jumătate 
a . lunii septembrie a.c.

FIȘE DE PONTAJ

Rînduri despre cei care 
sînt azi pe schele, în fabrici, 
acolo unde e „foc continuu"

ÎN PAGINA A III-A

RITMUL ARĂTURILOR
DE VARĂ

ÎN PAGINA A IV-A
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Nicicînd nu mi s-au 

părut mai sărbătorești 
hainele de lucru ale con
structorilor patriei noas
tre socialiste ca în dumi
nicile acestui august 1973, 
decretat nu prin decret, 
ci prin voința celor ce 
clădesc o nouă țară, 
„luna șantierelor". Nici- 
cînd haina de lucru nu 
ni se va .părea mai festi
vă ca în aceste zile de 
23 și 24 august 1973, cînd 
tot ceea ce este făcut să 
crească nu va cunoaște 
oprirea, ci se va înălța 
și mai impetuos, deoare
ce constructorii de pe 
toate șantierele țării au 
hotărît să sărbătorească 
prin muncă cea de-a 29-a 
aniversare a insurecției 
naționale antifasciste ar
mate. Este elogiul ce
lei mai mari sărbători a 
poporului român dar, tot
odată, elogiul celor care 
dovedesc cea mai lucidă 
înțelegere a eforturilor e- 
conomice majore ale pre
zentului, imperativele u- 
nui timp în care însuși 
timpul devine materie 
primă, cînd măsura lui 
este alta decit cea a ca
lendarului, cînd el nu 
mai aparține orelor, zile
lor. ci istoriei.

Constructorii, montorii, 
cei ce minuiesc marile 
utilaje de pe șantiere 
au luat, la chemarea co
muniștilor, o hotărîre 
care nu demonstrează nu
mai o responsabilitate ci
vică; ci și o atitudine pa
triotică, o atitudine comu
nistă față de cerințele pre
zentului. Mai presus de 
odihna lor binemeritată 
s-a dovedit a fi nevoia 
izbindirii viselor lor, do
rința de a grăbi viitorul, 
de a aduce ziua de mii- 
ne a patriei noastre mai 
aproape, de a clădi mai 
repede și mai trainic ceea 
ce și-au propus să clă-

< dească, de a da cu un 
ceas mai devreme din 
puterea brațelor și a in
teligenței lor putere și 
mai durabilă țării pe care 
o înalță.

O inițiativă cu propor
ții de epopee națională a 
străbătut- țara în acest 
august, cînd se evocă e-

acel august de neuitat, a 
străbătut in augustul de 
acum, cînd țara este de 
zeci de ori mai puterni
că decît cea pentru care 
s-a vărsat sîngele eroilor 
și, cu forța unei flăcări 
vii, pretutindeni mobili
zatoare, a. străbătut toate 
șantierele patriei socia

CELOR CE 
POARTĂ, AU, 

HAINE 
DE LUCRU

popeea celui dintîi au
gust al României, acel 
august de foc al anului 
1944 cînd, la fel ca acum, 
nu exista timp de răgaz, 
cînd prin lupta unui în
treg popor se năștea o 
nouă țară, o patrie a po
porului suveran, al cărui 
viitor avea să fie decis 
atunci prin eroismul lui. 
O inițiativă plină de res
ponsabilitate fată de acest 
viitor angajat atunci, în

liste, antrenînd într-o 
vastă mișcare națională 
milioanele de construc
tori ai socialismului. La 
apelul către constructorii 
de pe tot cuprinsul pa
triei, adresat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul ședinței Comite
tului Executiv de la în
ceputul lui august, comu
niștii de pe șantiere, in 
primul rînd, apoi toți cei 
care, chiar dacă nu poar

tă un carnet de partid în 
buzunar, acționează și 
muncesc în chip comu
nist, au răspuns cu o 
promptitudine ce demon
strează încă o dată legă
tura dintre partid și po
por, unitatea caracteristi
că României de astăzi în 
fața tuturor problemelor 
majore. Și,oare ce poate 
demonstra mai bine con
știința clasei muncitoare 
decît modul ei de a de
cide și de a acționa 
atunci cînd interesele 
majore ale țării o cer ? 
Ce poate demonstra mai 
bine etica unei clase, 
atitudinea ei față de 
muncă, responsabilitatea 
ei față de angajamentele 
rostite, din care și-a fă
cut sacru legămînt, decît 
transformarea în fapt a 
unei astfel de inițiative, 
hotărîtoare pentru înde
plinirea planului de in
vestiții al anului în curs ?

Vor calcula economiștii 
și statisticienii cit a va
lorat în bunuri materia
le de lungă durată, cit 
s-a cîștigat în avuția țării 
din ducerea la bun sfîr- 
șit a acestei hotărîri. Un 
lucru este însă de mult 
calculat, de aproape trei 
decenii, de cînd poporul 
și-a luat destinele țării 
în propriile-i miini : pa
triotismul la noi nu este 
o vorbă goală, ci o per
manență stare de spirit, 
o determinantă hotăritoa- 
re a tuturor faptelor 
noastre. Și marea sărbă
toare a zilei de început 
a noii Românii își capă- ' 
tă în august 1973 o splen
didă și neasemuită strălu
cire din albastrul haine
lor de lucru, sub care 
bate nestăvilită inima pli
nă de lumină a unui 
popor-erou.

Ioan GR1GORESCU
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ționalitățile, strîns uniți in jurul 
partidului, au lichidat pentru tot
deauna exploatarea omului de către 
om, au deschis drum larg avîntului 
impetuos al forțelor de producție, 
dezvoltînd și întărind necontenit baza 
tehnico-materială a orinduirii noi, 
socialiste.

Marile succese obținute de poporul 
român în făurirea unei economii mo
derne, in care industria, bazată pe 
tehnică avansată, deține locul condu
cător. își găsesc expresie sintetică în 
faptul că în anul 1972 producția 
globală industrială a țării noastre a 
fost de 25 de ori mai mare decît în' 
anul naționalizării, iar ritmul anual 
de creștere a producției industriale 
realizat în acest răstimp — de 14,3 
la sută — situează România la nive
lul celor mai dinamice economii pe 
plan mondial.

Industrializarea socialistă, promo
vată consecvent de partidul nostru, 
s-a dovedit și se dovedește bază trai
nică a progresului rapid al econo
miei, științei și culturii, a ridicării 
nivelului de trai al poporului, izvo
rul dezvoltării multilaterale a socie
tății, garanția asigurării independen
ței și suveranității naționale.

Una din marile victorii ale politi
cii partidului a fost cooperativizarea 
agriculturii, acțiune revoluționară 
care a schimbat din temelii întreaga 
viață a satului ; ca urmare a făuririi 
marii proprietăți agricole socialiste, 
precum și datorită Sprijinului mate
rial acordat de stat țărănimii, au 
fost create condițiile materiale pen
tru creșterea producției agricole, 
schimbarea condițiilor de viață și ri
dicarea bunăstării oamenilor muncii 
de la sate. Este semnificativ faptul 
că în ultimul sfert de veac produc
ția agricolă a crescut de 3,3 ori.

în anii socialismului s-a amplificat 
considerabil accesul oamenilor mun
cii la comorile culturii și științei. în 
prezent, peste o cincime din popu
lația țării este: cuprinsă în învăță- 
mintul de toate gradele. Dintr-o țară 
cu 'multe milioane de analfabeți, în 
mai puțin de trei decenii România a 
ajuns să poată asigura cetățenilor ei 
învățămîntul general gratuit de 10 
clase. A sporit în măsură însemnată 
potențialul științific al României, s-a 
dezvoltat baza, materială a științei, 
s-au format cadre științifice devotate 
poporului și patriei, cercetarea știin
țifică aducînd o valoroasă contribu
ție la . dezvoltarea multilaterală a 
patriei socialiste.

în centrul atenției partidului și sta
tului au stat permanent crearea con
dițiilor pentru creșterea nivelului de 
trai al poporului de la orașe și sate, 
satisfacerea crescîndă a cerințelor 
materiale și spirituale, acesta fiind 
obiectivul central al politicii parti
dului, al însăși construcției socialiste 
în patria noastră. Pe baza creșterii 
de circa 13 ori a venitului național 
în ultimul sfert de veac, salariul me
diu lunar a crescut, față de anul 1948, 
de la 300 lei pînă la 1 500 lei, chel
tuielile șocial-culturale pe locuitor au 
sporit de peste 10 ori, iar volumul 
vinzărilor de mărfuri de circa 13 ori.

în anii noii orinduiri, România a 
căpătat o structură socială nouă, 
fiind alcătuită din clase și categorii 
sociale care își întemeiază existenta 
pe proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție. în acești 
ani s-a dezvoltat ronsiderabil eroica 
noastră clasă muncitoare, forța so
cială conducătoare a societății, care 
s-a dovedit la înălțimea misiunii el 
istorice revoluționare. Prin- țre.gerea 
de la mica producție agricolă la cea 
cooperatistă, țărănimea a devenit o 
clasă nouă, omogenă, care și-a legat 
pentru totdeauna destinele de socia
lism. Alianța- muncitorească-țără- 
nească se dovedește factorul hotărî
tor al coeziunii societății noastre, 
baza de neclintit a orinduirii socia
liste din România. Integrîndu-se 
eforturilor întregului popor, intelec
tualitatea își consacră întreaga capa
citate creatoare dezvoltării construc
ției socialiste.

Rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale, asigurarea de
plinei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate, crearea posibilităților de a- 
firmare egală a tuturor celor ce 
muncesc — români, maghiari, ger
mani. sîrbi și de alte naționalități — 
în sfera vieții sociale au contribuit 
la cimentarea frăției oamenilor mun
cii în lupta pentru propășirea patriei 
socialiste comune, la întărirea' uni
tății întregului popor in jurul parti
dului.

Toate marile realizări care au 
schimbat fundamental înfățișarea 
țării, viața oamenilor, locul României 
în lume constituie o ilustrare stră
lucită a capacității Partidului Comu
nist Român de a-și îndeplini rolul de 
forță politică conducătoare a socie
tății ; proba practicii sociale a verifi
cat justețea politicii partidului bazată 
pe aplicarea creatoare a principiilor 
generale ale socialismului la condi
țiile specifice ale României, politică 
ce pornește de la interesele supreme 
ale națiunii noastre socialiste, de la 
cauza victoriei socialismului. Activi
tatea perseverentă a partidului nos
tru, pusă în slujba propășirii patriei 
socialiste, i-a adus înalta prețuire, 
deplina încredere și devotamentul 
tuturor celor ce muncesc, care, pe 
drept cuvînt, văd in politica marxist- 
leninistă a partidului propria lor po
litică, expresia fundamentală' a aspi
rațiilor lor. „Partidul Comunist Ro- 

Nicolae 
și mai 

o înde- 
revolu-

man — spunea tovarășul 
Ceaușescu — mai puternic 
unit astăzi ca oricînd. avînd 
lungată și vastă experiență

ționară, înarmat cu teoria științifică 
despre lume și viață a proletariatu
lui, cu un program și cu o linie po
litică clară, urmat cu încredere și 
dragoste nețărmurită de întreaga na
țiune socialistă, exponent fidel al 
intereselor supreme ale celor ce 
muncesc, trup din trupul poporului, 
este pe deplin capabil să asigure 
conducerea fermă ii țării pe calea 
progresului și civilizației, edificarea 
pe pămintul României a societății 
socialiste multilateral 
truchiparea in viață a 
al omenirii — zidirea 
muniste".

Stimați tovarăși, 
în cadrul glorioasei 

de actul istoric de la 
perioada dominată de 
greselor IX și X apare ca cea mai 
fertilă în transformări înnoitoare, i- 
lustrind în mod strălucit forța și 
superioritatea socialismului. Analiza 
critică, profund realistă, a drumului 
parcurs, relevarea atît a ceea ce a 
fost pozitiv, cit și negativ în expe
riența acumulată, strădania de a în
lătura tot ce s-a dovedit perimat -și 
nu mai corespunde cerințelor a fost 
însoțită de promovarea consecventă 
a principiilor socialismului în toate 
compartimentele societății. Efortul de 
studiere a noilor fenomene, de cu
noaștere a legilor obiective și a ce
rințelor imperioase ale dezvoltării 
sociale, acțiunea perseverentă pentru 
a deschide pretutindeni cale 
noului socialist au devenit 
trăsături definitorii ale ac
tivității partidului și statu
lui în această perioadă. "O 
preocupare deosebită a ma
nifestat partidul pentru 
dezvoltarea democrației 
socialiste, participarea lar
gă a maselor la conduce
rea țării, pentru aplicarea 
în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste.

O însemnătate epocală 
a avut adoptarea de către 
Congresul al X-lea al 
P.C.R. a programului făuri
rii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, inclu- 
zind, într-o concepție uni
tară, creșterea intensă a 
forțelor de producție, crea
rea unei economii avan
sate, perfecționarea conti
nuă a relațiilor de produc
ție, dezvoltarea susținută a 
științei, învățămintului și 
culturii, ridicarea bună
stării materiale și spiri
tuale a oamenilor muncii, 
ridicarea României în rin- 
dul țărilor cu economie 
avansată, crearea unei înal
te civilizații socialiste.

O contribuție esențială 
la elaborarea strategiei și 
tacticii partidului în condi
țiile actuale, la fundamen
tarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a 
partidului, a programului de 
a socialismului multilateral dezvoltat 
revine tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în conștiința partidului, a întregului 
nostru popor, marile succese obținu
te în ultimii ani în toate sferele vieții 
economico-sociale sînt indisolubil le
gate de rolul decisiv al secretaru
lui general al partidului în rezol
varea problemelor ridicate de mer
sul înainte al societății, ,<ța și >în 
promovarea unui spirit dinamic, no
vator, caracterizat.;prin studiul știin
țific al realităților și gîndtfe cuteză
toare, fertilizată prin confruntarea 
teoriei cu practica, prin permanen
tul dialog cu poporul. Din inițiati
va și sub îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti
dul a adoptat în ultimii ani un an
samblu de măsuri vizind accelerarea 
dezvoltării economiei naționale, per
fecționarea conducerii și organizării 
vieții economice și sociale, adincirea 
democrației socialiste, intensificarea 
activității politico-ideologice și de e- 
ducare comunistă a poporului. Pen
tru fiecare dintre membrii partidu
lui nostru constituie un înalt exem
plu și imbold trăsăturile ce carac
terizează întreaga activitate a secre
tarului general al partidului nostru — 
clarviziunea, exigența și principiali
tatea revoluționară, devotamentul în 
slujirea intereselor națiunii, a aspira
țiilor ei de progres și bunăstare, a 
cauzei generale a socialismului, pa
triotismul și internaționalismul său 
fierbinte.

£nii care au trecut de la Con
gresul al X-lea al P.C.R. au con
stituit' o mărturie a justeții orien
tării generale stabilite de partid, a 
realismului programului elaborat de 
congres, dezvoltat și îmbogățit a- 
poi de Conferința Națională din iu
lie 1972, o strălucită manifestare a 
Încrederii și entuziasmului cu cațe 
întregul popor a trecut la înfăptuirea 
obiectivelor sale. Chemarea Confe
rinței Naționale privind realizarea 
cincinalului înainte de termen a de
venit deviza unanimă a națiunii, care 
îi dă viață prin munca plină de elan 
și abnegație a tuturor fiilor ei, 
hotărîți să-și consacre întreaga e- 
nergie. forța și capacitatea traduce
rii în viață a politicii interne și 
terne a partidului.

înalta conștință revoluționară 
oamenilor muncii, hotărîrea și 
negația cu care dau viață politicii 
partidului sînt ilustrate grăitor de 
rezultatele obținute în primii doi 
ani ai cincinalului. După cum se știe, 
ritmul creșterii producției industria
le a fost superior celui prevăzut

dezvoltate, în- 
visului de aur 
orinduirii co-

epoci deschise 
23 August 1944, 
hotăririle Con-

largă

L,

(Urmare din pag. I)
hofer, vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate germană din România, gene
ral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului- apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
general-locotenent Vasile Milea, 
general de armată în rezervă 
Vasiliu-Rășcanu, 
în rezervă ~ 
Elisabeta 
fruntașă la 
și tricotaje București, Florica 
Cașu, muncitoare fruntașă la în
treprinderea „Dacia", Maria Diță, 
directoarea întreprinderii „Crinul", 
Aurelian Miu, muncitor fruntaș la 
Uzinele de mașini grele, Ștefan 
Cazacu, muncitor fruntaș la uzi-1 
nele „23 August", Șerban Teodo- 
rescu, directorul Uzinei de meca
nică fină.

în sală 
membri supleanți 
Executiv al 
cretari ai 
adunare au 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, veterani ai 
mișcării comuniste și muncitorești, 
participanți la insurecția națională 
antifascistă armată de la 23 August 
1944. generali activi și în rezervă, 
foști combatanți din mari unități 
pe frontul antihitlerist, conducă
tori de instituții centrale și organi-

C.
general-colonel 

Dămăceanu, 
muncitoare

Dumitru
Marinică,

Fabrica de confecții 
București,

se aflau
ai
al
al
parte membri

C.C.
C.C. 

luat

membri și 
Comitetului
P.C.R., se- 
P.C.R. La

DIN CAPITALA
inițial — 11,7 la sută comparativ cu
10.5 la sută ; cit privește ramurile 
și subramurile cu un rol hotărîtor 
în modernizarea producției și ridi
carea calității produselor, creșterea 
a depășit în unele cazuri 20 la sută.

Pe baza succeselor obținute în dez
voltarea economică, a întregii produc
ții materiale s-au înregistrat rea
lizări de seamă în creșterea nivelu
lui de trai al poporului. Măsurile 
luate pentru perfecționarea sistemu
lui de remunerare a muncii, majo
rarea 
riilor 
riilor 
copii, 
introducerea în agricultură a mini
mului garantat care a dus Ia spori
rea veniturilor țărănimii, amploarea 
crescîndă a construcției de locuințe, 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației. atestă grija deosebită a parti
dului pentru creșterea continuă a 
bunăstării oamenilor muncii, țelul su
prem al politicii partidului.

x în prezent, întregul popor este an
gajat într-o amplă mișcare patrio
tică de masă pentru realizarea anga
jamentelor de depășire a prevede
rilor planului cincinal. Rodnicia 
acestor eforturi pline de abnegație 
este ilustrată de faptul că în primele 
7 luni ale anului producția globală 
industrială înregistrează o creștere 
de 14,6 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, ceea 
ce în valoare absolută reprezintă
30.6 miliarde lei,' depășind cu circa

salariilor și, îndeosebi, a sala- 
mici, mărirea tuturor catego- 
de pensii și a alocațiilor pentru 
creșterea fondurilor sociale,

muncitorilor din industria construc
țiilor de mașini, muncitorilor din in
dustria materialelor de construcții 
chemarea de a-și concentra efortu
rile pentru ca în lunile august-sep- 
tembrie să fie recuperate restanțele 
și să se realizeze integral planul de 
investiții și de producție, astfel in
cit să-și aducă din plin contribuția 
la îndeplinirea angajamentului de 
înfăptuire a planului cincinal înain
te de termen. Telegramele adresate 
în aceste zile conducerii partidului 
arată că muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de pe șantierele patriei noas
tre, cei din industria construcțiilor 
de mașini și din industria materia
lelor de construcții își fac un titlu 
de cinste din a răspunde chemării 
patriotice a secretarului nostru ge
neral prin concentrarea forțelor spre 
a asigura scurtarea duratei de exe
cuție și punere în funcțiune a noilor 
obiective de investiții.

Partidul a chemat, de asemenea, 
lucrătorii din agricultură să desfă
șoare o susținută activitate în ve
derea recoltării și depozitării fără 
pierderi a recoltei acestui an, desfă
șurării în cele mai bune condiții a 
lucrărilor agricole de care depinde 
creșterea producției în anul urmă
tor, precum și pentru gospodărirea 
rațională a fondului 
ficarea lucrărilor de 
gațiilor și folosirea 
prefețelor irigate, 
structurii culturilor, 
ducției

făurire

ex-

a 
ab-

i

855 milioane lei prevederile, planului 
pentru această primă parte a anu
lui. în agricultură se muncește in
tens și cu spor pentru asigurarea 
unor recolte pe măsura condițiilor 
create, pentru creșterea continuă 
a producției vegetale și animale. 
Realizările obținute în îndeplinirea 
obiectivelor acestui an hotărîtor al 
cincinalului demonstrează imensa ca
pacitate creatoare a oamenilor mun- 
'cli”"marea forță organizatorică â'1
partidului, care polari-roză tonte e- 
nefgiile națiunii noastre socialiste'
pentru accelerarea progresului eco
nomie ai patriei.

înfăptuirea obiectivelor de impor
tanță istorică stabilite de Congresul 
al X-lea al partidului și de Confe
rința Națională, de plenarele C.C. al 
P.C.R. din anii 1972 și 1973 pune in 
fața organizațiilor de partid sarcini 
de o înaltă responsabilitate privind 
mobilizarea întregului popor în ve
derea valorificării integrale a rezer
velor și resurselor de care dispunem 
pentru sporirea, continuă a produc
ției și ridicarea eficienței activității 
economice. Partidul a trasat sarcina 
de a se acționa neobosit pentru uti
lizarea intensivă a tuturor capacită
ților și suprafețelor de producție, 
încărcarea corespunzătoare a utilaje
lor, perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii.

Conducerea partidului a indicat ca 
organele de conducere economică să 
acorde o mal mare atenție probleme
lor legate de îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiale. folosirea 
judicioasă a fondurilor de producție, 
reducerea cheltuielilor materiale pe 
unitate de produs, sporirea valorii 
produselor obținute dintr-o tonă de 
material, realizarea unor produse cu 
caracteristici tehnico-economice și 
valori de întrebuințare ridicate, creș
terea calității produselor. întărirea 
ordinii și disciplinei în producție, fo
losirea integrală a timpului de lucru, 
O importanță deosebită are înde
plinirea, în toate ramurile economiei 
naționale, a sarcinilor de export, ur- 
mărindu-se cu precădere asigurarea 
fondului de marfă și a ritmicității 
livrărilor, reducerea la strictul nece
sar a importurilor, cît și asigurarea 
cu contracte de import, în primul 
rind a produselor care condiționea
ză realizarea cincinalului înainte de 
termen.

O atenție 
partidul nostru 
a programului 
cum se știe, la .. .... 
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.a adre
sat constructorilor de pe șantiere.

funciar, intensi- 
extindere a iri- 
rațională a su- 

îmbunătățirea 
.. __ _____ dezvoltarea pro-
de plante tehnice în vederea 

asigurării materiilor prime 
necesare industriei ușoare 
și alimentare. în zooteh
nie, partidul situează în 
centrul preocupărilor spo
rirea efectivelor de anima
le, îmbunătățirea selecției 
raselor, furajarea rațională 
și creșterea în greutate a 
întregului efectiv destinat 
livrărilor.

în spiritul orientării tra
sate de partid, oamenii de 
știință, cadrele de cerce
tare sînt chemați să-și in
tensifice eforturile pentru 
rezolvarea problemelor 
multiple ce le ridică pro
ducția industrială și agri
cultura, creșterea și valo
rificarea superioară a ba
zei de materii prime, in
troducerea într-un termen 
cît mai scurt a rezultate
lor cercetării științifice în 
procesul de producție.

Pornind de la faptul că 
în etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate conducerea vieții 
social-economice devine un 
factor esențial al progresu
lui general, partidul nostru 
înfăptuiește, pe baza obiec
tivelor stabilite de Confe
rința Națională, un cuprin
zător program de perfecțio
nare a' tuturor laturilor ac
tivității economice și so
ciale.

Amploarea și complexitatea fără 
precedent a sarcinilor ce decurg din 
actuala etapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate im
pun intensificarea activității de for
mare a omului nou, înaintat, cu o 
înaltă conștiință socialistă. Pornind 
de la aceste cerințe obiective de o 
mare importanță pentru viitorul pa
triei, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost elaborat 
programul ideologic al partidului, 
pentru organizarea unitară a înțre- 

' gului proces de educare marxist- 
’ ’ ' "î a oamenilor muncii, de

a conștiinței socialis- 
maselor. Aplicarea rigu- 

a tuturor prevederilor a-

permanentă acordă 
înfăptuirii exemplare 
de investiții. După 

recenta ședință a Co-

Ordin de zi

leninistă 
dezvoltare 
te a 
roasă 
cestui program reprezintă un fac
tor esențial în accelerarea mer
sului înainte al societății noas
tre, în organizarea întregii vieți so
ciale , pe baza principiilor eticii și 
echității socialiste, în educarea între
gului popor în spiritul 
idealuri ale socialismului 
nismului.

inaltelor 
șl comu-

Stimați tovarăși,
între politica internă și

României există o deplină concor
danță și unitate dialectică. îmbinind 
în mod armonios îndeplinirea sarci
nilor naționale de edificare a noii 
orinduiri sociale cu îndeplinirea ri
guroasă a îndatoririlor de solidaritate 
internaționalistă cu toate forțele care 
luptă pentru progres social, cu acti
vitatea multilaterală pentru instau
rarea unui climat de înțelegere și 
colaborare între toate popoarele, 
Partidul Comunist Român își aduce 
contribuția la cauza triumfului so
cialismului și păcii în lume.

Partidul și statul nostru acordă 
cea mai mare atenție intensificării 
relațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare, pe multiple planuri, cu 
toate țările socialiste. în amplifica
rea și adîncirea acestei colaborări un 
rol de o importanță deosebită l-au 
avut contactele directe, întîlnirile și 
convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii de partid 
și de stat din aceste țări.

Conștient de răspunderile care îi 
revin ca detașament activ al mișcă
rii comuniste mondiale, partidul 
nostru dezvoltă continuu legăturile 
de solidaritate internaționalistă cu 
toate partidele comuniste și munci
torești pe baza egalității depline și 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică. Totodată, partidul nostru 
dezvoltă relațiile cu un mare număr

externă a

de partide 'socialiste și social-demo- 
crate, cu organizații politice de 
guvernămînt din noile state inde
pendente, cu fronturile de eliberare 
națională, cu alte organizații demo
cratice, progresiste, acționînd pen
tru unirea celor mai largi forțe 
antiimperialiste în lupta pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, pen
tru colaborare și pace.

S-au lărgit legăturile țării noastre 
cu țările afro-asiatice care au pășit 
pe calea dezvoltării independente. 
Interesul viu manifestat de popoa
rele lațino-americane, declarațiile 
unor oameni de stat, lideri politici 
și organe de presă îndreptățesc să 
se aprecieze că vizita pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu urmează 
să o facă în curînd intr-un șir de 
țări latino-americane va , marca un 
moment istoric în extinderea colabo
rării și dezvoltarea relațiilor dintre 
poporul român și popoarele acestui 
continent.

Evoluția evenimentelor internațio
nale relevă justețea amplei analize 
făcute de P.C.R. mutațiilor interve
nite pe arena mondială, concluziei 
că în prezent se deschid perspective 
tot mai largi pentru înlocuirea po
liticii imperialiste de forță și dictat 
cu o politică nouă, de destindere și 
înțelegere, de reglementare pe căi 
politice a diferendelor, 
cire a unor relații între 
pe egalitate și respect 
asigurare a participării 
telor, mari sau mici, la 
problemelor contemporaneității.

România contribuie pe multiple 
planuri la accelerarea cursului po
zitiv spre destindere și cooperare 
internațională care se afirmă tot mai 
vădit pe toate continentele, la lichi
darea focarelor de tensiune, care 
mai există în diferite colțuri ale lu
mii, la soluționarea tuturor proble
melor litigioase pe cale pașnică.

O importanță deosebită acordă sta
tul nostru securității și cooperării în 
Europa. La pregătirea și ținerea con
ferinței general-euronene, ca și la 
promovarea destinderii pe continent, 
România a adus o contribuție de 
seamă. Țara noastră va acționa și 
în viitor în același spirit construc
tiv, împreună cu toate forțele iubi
toare de pace, pentru ca Conferința 
europeană pentru securitate să răs
pundă așteptărilor popoarelor, să 
constituie un pas hotărîtor în fău
rirea unui 
și al lumii.

Perioada 
confirmare 
concluziilor 
mân asupra problemelor majore ale 
vieții internaționale. Activitatea de
osebit de bogată și dinamică, plină 
de inițiativă și de înaltă responsa
bilitate a partidului și statului a 
contribuit la creșterea continuă a 
prestigiului internațional al Româ
niei. Aceasta se exprimă și în înal
tele aprecieri la adresa orientării 
politicii noastre externe, a principa
lului ei autor și exponent, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al cărui aport 
personal la instaurarea unui climat 
de pace și securitate în lume se 
bucură de o înaltă prețuire pe toate 
meridianele globului.

Stimați tovarăși,
La temelia tuturor succeselor ob

ținute în făurirea noii orinduiri 
sociale se află munca harnică, 
creatoare a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, a tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate, tăria de nezdruncinat pe 
care o dau societății noastre unitatea 
și coeziunea întregului popor în ju
rul Partidului Comunist Român, e- 
rolca avangardă revoluționară care 
l-a călăuzit în lupta de eliberare 
socială și națională, conducătorul în
cercat al națiunii pe calea celei mai 
înalte civilizații — civilizația comu
nistă.

Sărbătorim împlinirea a 29 de ani 
de la victoria insurecției naționale 
antifasciste armate în condiții în 
care întreaga națiune socialistă, in
tr-o impresionantă manifestare de 
dăruire patriotică, revoluționară, în
făptuiește obiectivele programului de 
făurire â societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră, 
înalta răspundere comunistă cu care 
muncitorii, țăranii, intelectualii, fe
meile, tineretul patriei, toți cei ce 
muncesc, fără deosebire de naționa
litate, dau viață politicii interne și 
externe a partidului, chezășuiește 
triumful operei de edificare a socia
lismului și comunismului pe pămîntul 
României.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu — secretar 
general al partidului nostru — adre
sează, cu ocazia acestei sărbători, tu
turor oamenilor muncii, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, întregului nostru popor cele 
mai călduroase felicitări, un fierbinte 
salut tovărășesc și urări de noi suc
cese în lupta și munca pentru edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

Trăiască poporul român, con
structor eroic al socialismului !

Trăiască scumpa noastră patrie, > 
Republica Socialistă' România 1

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

Trăiască unitatea luptei pentru so
cialism, pentru progres social și pace 
in întreaga lume !

de statorni- 
state bazate 
reciproc, de 
tuturor sta- 
soluționarea

viitor pașnic ai Europei

ultimilor ani a adus o 
deplină a aprecierilor și 
Partidului Comunist Ro

ai ministrului apărării naționale
al Republicii Socialiste România

Poporul nostru sărbătorește, la 23 August, împlinirea a 29 de ani 
de la insurecția națională antifascistă armată in condițiile unei entu
ziaste activități creatoare pentru aplicarea in viață a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român, in vederea accelerării mersului României pe calea 
edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Cu prilejul aniversării acestui eveniment de importanță crucială 
in cronica de aur a patriei, națiunea noastră aduce un fierbinte oma
giu tuturor fiilor săi, in frunte cu comuniștii, care au luptat cu abnega
ție și dăruire, neprecupețindu-și sîngele și viața, pentru înfrîngerea 
fascismului, pentru iauza sacră a libertății și fericirii patriei. Poporul 
român își exprimă, totodată, profunda gratitudine față de Uniunea So
vietică și viteaza sa armată, care au adus o contribuție de mare in- •• 
semnătate la eliberarea- României de sub jugul fascist.

Purtind în inimi pilda înaintașilor, mîndri de prezentul socialist și 
viitorul comunist al tării, militarii armatei noastre, într-o indestruc
tibilă unitate de voință și acțiune cu întregul popor, înfăptuiesc cu 
hotărîre politica internă și externă a partidului și guvernului, își fac 
cu onoare datoria față de patrie. Executind neabătut ordinele coman
dantului suprem al forțelor armate, ei își dedică întreaga capacitate și 
energie ridicării permanente a nivelului lor de pregătire de luptă și 
politifă, întăririi puterii combative a unităților și marilor unități, în- 
deplinindu-și, totodată, cu cinste sarcinile ce le revin în economia 
națională. în lumina Programului de educație socialistă a maselor 
elaborat de partid, comandanții, organele și organizațiile de partid și 
ale U.T.C. desfășoară o activitate perseverentă pentru accentuarea 
continuă a caracterului educativ al procesului de instrucție și spori
rea forței de înriurire a întregii munci politico-ideologice, în scopul 
formării unor luptători iscusiți, cu o dezvoltată conștiință revoluțio
nară, ostășească și civică, animați de principiile înaintate ale eticii și 
echității socialiste. •

Educați în spiritul sentimentelor nobile ale patriotismului socialist 
și internaționalismului proletar, militarii armatei noastre. împreună 
cu cei ai trupelor Ministerului de Interne, cu membrii gărzilor patrio
tice, ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea pa
triei și ai celorlalte formațiuni de apărare, împreună cu întreaga na
țiune, străjuiesc cu fermitate cuceririle noastre revoluționare, inde
pendența. suveranitatea și integritatea teritorială a României. Ei sint - 
oricînd în măsură ca, alături de militarii statelor participante la Tra- 1 
tatul de la Varșovia. ' 
lismului și a păcii.

Tovarăși soldați 
generali,

Cu prilejul celei

ai tuturor țărilor socialiste, să apere cauza socia-
și gradgți. subofițeri și maiștri militari, ofițeri și
de-a 29-a aniversări a zilei de 23 August, vă feli- • 

cit și vă urez noi și însemnate succese în îndeplinirea misiunilor ce 
vă revin, a tuturor sarcinilor de înaltă răspundere încredințate ar
matei !

în cinstea .acestei mărețe aniversări,
ORDON:

La București se vor trage, în semn de salut, 21 de salve de 
artilerie.

★
Trăiască 23 August — Ziua insurecției naționale antifascista 

armate 1
Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul 

său general — tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască poporul român — constructor eroic al socialismului 1 
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Socialistă Româ

nia !
Ministrul apărării naționale, 

General de armată 
ION IONIJĂ

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
La invitația unor comitete județe

ne, orășenești și comunale de partid, 
in țara noastră au sosit delegații din 
țările vecine, formate din reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 29-a 
aniversare a înfăptuirii insurecției 
naționale antifasciste armate.

Au sosit : în județul Satu-Marc — 
delegația regiunii transcarpatice 
(U.R.S.S.), condusă de I. V. Ilinski, 
prim-secretar al comitetului regio
nal de partid, și delegația județului 
Szabolcs (R. P. Ungară), condusă de 
Tar Imre, prim-secretar al comitetu
lui județean ; în județul Maramureș 
— delegația regiunii Ivano-Franko 
(U.R.S.S.), condusă de D. V. Fiodo- 
rovici, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al comitetului regio
nal, deputat in Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. ; în județul Suceava — de
legația regiunii Cernăuți (U.R.S.S.), 
condusă de V. I. Slincenko, al II-lea 
secretar al comitetului regional ; în 
județul Cluj — delegația regiunii 
Kiev (U.R.S.S.), condusă de H. L. 
Ilinicina, vicepreședinte al sovietu
lui regional ; în județul Brașov — 
delegația regiunii Iaroslavl (U.R.S.S.), 
condusă de D. V. Feodorovici, pre
ședintele comitetului executiv al 
sovietului regional ; în județul Con
stanța — delegația regiunii Odesa 
(U.R.S.S.), condusă de K. V. Anto- 
novici, vicepreședinte al comitetului 
executiv al sovietului regional, și 
delegația Comitetului județean Tol- 
buhin (R. P. Bulgaria), condusă de 
Gheorghi Stoianov, președintele con
siliului popular județean ; in jude
țul Timiș — delegația județului 
Csongrad (R. P. Ungară), condusă 
de dr. Agoston Jozsef, secretar al 
comitetului județean, și delegația Re
giunii Autonome Socialiste Voivodina 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de Ni
kola Moskali, membru al 
riatului Comitetului 
niunii Comuniștilor 
în județul Bihor — 
țului Hajdu-Bihar 
condusă de Magyar . . __  ______
al comitetului județean : în județul 
Arad — delegația județului Bekes 
(R. P. Ungară), condusă de Enyedy 
Sandor, secretar al comitetului ju
dețean ; în județul Ilfov — delega
ția Comitetului județean Ruse 
(R. P. Bulgaria), condusă de Gheor
ghi Simeonov, secretar al comite
tului județean ; în județul Teleor
man — delegația Comitetului jude
țean Veliko-Tîrnovo (R. P. Bulga-

Secreta- 
regional al U- 
din Voivodina ; 
delegația jude- 

(R. P. Ungară), 
Jozsef. secretar

zații obștești, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, ai tuturor generațiilor și 
profesiunilor, cârje, înfrățiți în ace
iași cuget și simțire, făuresc pre
zentul și viitorul de aur al Româ
niei socialiste.

La adunarea festivă au partici
pat, de asemenea, reprezentanți ai 
unor partide comuniste, muncito
rești și socialiste, tovarășii : Dolo
res Ibârruri. președintele P.C. din 
Spania, Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, Paul 
Verges, secretar general al P.C. din 
Reunion, Jacob Lechleiter, membru 
al Secretariatului Partidului Elve
țian al Muncii, Ramon Martinez, 
secretar general al P.C. din Uru
guay. Petar Stambolici, membru al 
Prezidiului U.C.I., Jan Gregor, 
membru al C.C. al P.C.C., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. S. Cehoslovace, Jan De- 
brouwere, membru al Biroului Po
litic al P.C. din Belgia, V. Teitel- 
boim, membru al Comisiei Politice 
a C.C. al P.C. din Chile. Hassan 
Abdel Aziz, membru al Secretaria
tului Politic al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe din R.A.E., 
Colpin, membru al Biroului 
al P.C. Francez, Hegesippe 
și Gerty Archimede, membri
roului Politic al P. C. din Guade-

Jean 
Politic 
Ibene 

ai Bi-

lupa, Domenico Ceravolo, membru 
al Direcțiunii P.C. Italian, Giu
seppe Amici, membru al Direc
țiunii P.C. din San Marino, Valentin 
Campa, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. Mexican, Abdelaziz 
Belal, membru al Biroului Națio
nal al Partidului Eliberării și So
cialismului din
Jones, 
din Australia, 
guy, membru al C.C. al P.C. Fran
cez. Sergio Segre, membru al C.C.

Italian, șeful Secției ex- 
C.C. al P.C.I., William So- 
membru' al C.C. al P.C. din 
Ramiro del Rio, secretar al

Maroc, 
membru al C.C.

Henri
Claude 

al P.C. 
Rol-Tan-

al P.C. 
terne a 
merset. 
Irlanda, 
Biroului provincial Pinar del Rio al 
P.C. din Cuba. Enrique Fernandez, 
prim-secretar al Comitetului re
gional San Jose al P.C. din Cuba.

Se aflau, totodată, în sală Badr 
Eddin Suleiman, membru al Birou
lui Politic al Uniunii Socialiste Su
daneze, asistent al secretarului ge
neral al U.S.S., și membrii delega
ției pe care o conduce în vizita in 
țara noastră.

Era de față Wily Claes, ministrul 
afacerilor economice al Belgiei.

Au luat parte delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-română, 
condusă de A. V. Grebnev, vice
președinte al asociației, redactor- 
șef adjunct al ziarului .'.Izvestia", 
delegația Asociației de prietenie 
coreeano-română. condusă de Kim 
Iăng Sun, vicepreședinte al aso-

ciației, vicepreședinte al Comite
tului pentru relații culturale cu 
străinătatea, delegația de ziariști 
din Republica Populară Chineză, 
condusă de Cen Ceun, membru in 
conducerea ziarului „Jenminjibao", 
delegația Combinatului chimic din 
Polâwy — R. P. Polonă, condusă 
de Lech Sobczak, prim-secretar al 
comitetului de partid, delegația 
Comitetului comunal de partid 
Pravăt (R. P. Bulgaria). pre
cum și numeroși

în sală erau prezenți șefi i 
nilor diplomatice acreditați 
rești, atașați militari, alți 
ai corpului diplomatic, 
și corespondenți ai presei

Se intonează Imnul de 
Republicii Socialiste România.

Adunarea festivă este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Aniversăm astăzi — a spus vorbi
torul — în acest cadru solemn și 
sărbătoresc, împlinirea a 29 de ani 
de la înfăptuirea insurecției na
ționale antifasciste armate, moment 
crucial în istoria poporului, care a 
marcat începutul masivelor prefaceri 
revoluționare ce au dus la schimba
rea fundamentală a întregii înfăți
șări a țării, la triumful socialismu
lui pe pămîntul României.

îngăduiți-mi, înainte de toate, să

de 
Bulgaria).

alți oaspeți. 
“ ai misiu- 

la Bucu- 
membri 
precum 

i străine, 
stat al

folosesc acest prilej pentru a sa
luta, în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor Capitalei Româ
niei socialiste, prezența la aduna
rea noastră festivă a celui mai iu
bit fiu al poporului nostru, condu
cătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Noi vedem în participarea secre
tarului general al partidului la a- 
ceastă adunare festivă încă o măr
turie a cinstirii deosebite pe care 
conducerea partidului, întregul po- . 
por o dau memorabilului act înfăp
tuit cu 29 de ani în urmă, cînd, sub 
conducerea gloriosului nostru par
tid, clasa muncitoare, alăturîndu-și 
toate forțele democratice și pro
gresiste ale vremii, a înfăptuit in
surecția națională antifascistă ar
mată din august 1944.

Ne exprimăm bucuria de a avea 
printre noi cu acest prilej sărbă
toresc oaspeți de peste hotare — 
reprezentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești, ai asociațiilor 
de prietenie cu România, repre
zentanți ai corpului diplomatic și 
ai presei acreditați în București, 
cărora le adresăm un cordial salut.

Dumneavoastră ați subliniat, sti
mate tovarășe secretar gerieral, că 
cel mai înalt omagiu pe care-1 a- 
ducem memoriei celor care au ri
dicat și ținut sus steagul luptei 
pentru libertate irațională și socia
lă, pentru progresul și prosperita
tea patriei, este de a ne pune în-

treaga energie și pricepere în sluj
ba înfăptuirii programului de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, laolaltă cu 
întregul nostru popor, oamenii 
muncii din București, în spiritul 
angajamentului pe care ni l-am 
asumat — de a îndeplini cincina
lul în patru ani și jumătate, mun
cesc cu însuflețire pentru a da 
viață politicii partidului și statului 
nostru, pentru accelerarea dezvol
tării economice și sociale a Româ
niei. Vă asigurăm că și în viitor vom 
face totul pentru ca municipiul 
București să aducă o contribuție 
mereu sporită la continua înflorire 
a patriei noastre socialiste.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R.

Cuvintarea este subliniată in re
petate rinduri cu puternice aplauze.

în sală domnește o atmosferă de 
puternic entuziasm. Minute în șir 
răsună însuflețite ovații în cinstea 
Partidului Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului nostru 
pe drumul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol festiv.

ria), condusă de Todor Popov, pre
ședintele Comitetului județean al 
Frontului Patriei ; în județul Brăi
la — delegația Comitetului județean 
Plevna (R. P. Bulgaria), condusă de 
Nikola Makaveev, secretar al comi
tetului județean ; în județul Ialo
mița — delegația Comitetului jude
țean Silistra (R. P. Bulgaria), con
dusă de Gheorghi Kardașev, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, prim-se
cretar al comitetului județean ; în 
județul Dolj — delegația Comitetu
lui- județean Vrața (R. P. Bulgaria), 
condusă de Draganov Lazăr, secre
tar al comitetului județean de par
tid ; în județul Mehedinți — dele
gația județului Vidin (R. P. Bulga
ria), condusă de Boncev Liubomir, 
prim-secretar al comitetului jude
țean ; in județul Olt — delegația 
județului Mihailovgrad (R. P. Bul
garia), condusă de Petăr Zamfir, se
cretar al comitetului județean; în ju
dețul Botoșani — delegația raionului 
Fălești (U.R.S.S.), condusă de T. I. 
Pavlovici, președintele sovietului ra
ional ; în județul Iași — delegația 
raionului Ungheni (U.R.S.S.), con
dusă de Vizir Petre, președintele co
mitetului executiv al sovietului raio
nal ; în județul Galați — delegația 
raionului Vulcănești (U.R.S.S.), con
dusă de B. I. Dimitrievici, prim- 
secretar al comitetului raional ; în 
municipiul Arad — delegația orașu
lui Zrenjanin (R.S.F. Iugoslavia), 
condusă de Todorov Vușko, pre
ședinte al Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Zrenjanin ; 
în municipiul Tulcea — delegația 
orașului Ismail (U.R.S.S.), condusă 
de A. Gurski, prim-secretar al co
mitetului orășenesc ; în municipiul 
Hunedoara — delegația orașului Ma
keevka (U.R.S.S.), condusă de D. P. 
Semionovici, prim-secretar al Comi
tetului raional Sovet al P.C.U.S. ; 
în municipiul Birlad — delegația 
raionului Cahul (U.R.S.S.), condusă 
de K. M. Kiosa, șef de secție la co
mitetul raional ; în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — delega
ția orașului Novokuibîșev (U.R.S.S.), ■ 
condusă de K. V. Mihailovici, mem
bru al biroului comitetului orășe
nesc ; în municipiul Ploiești — 
delegația Comitetului orășenesc Bo- 
tevgrad (R. P. Bulgaria), cqndusă de 
Boris Gheorghiev, secretar al comi
tetului orășenesc, și delegația orașu
lui Magdeburg (R. D. Germană), con
dusă de Gerhard Muerer, prim- 
secretar al comitetului orășenesc ; 
în municipiul Pitești .— delegația o- 
rașului Kraguevat (R.S.F. Iugoslavia), 
condusă de Slobodan Vasilievici, pre
ședintele Consiliului serviciilor publi
ce al adunării orașului; în municipiul 
Reșița — delegația orașului Pancevo 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de Ivan 
Ristîci, secretar al Comitetului Uniu
nii Comuniștilor ; în municipiul Pia
tra Neamț — delegația orașului Ohrid 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de Jo- 
sip Andreevski, membru al comite
tului orășenesc ; în municipiul Rm. 
Vîlcea — delegația orașului Krome- 
riz (R.S. Cehoslovacă), condusă de 
Zdenek Miler, prim-secretar al co
mitetului orășenesc ; în municipiul 
Timișoara — delegația orașului Novi- 
sad (R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Dușan Ceanaghici, membru al comi
tetului orășenesc ; în municipiul Lu
goj — delegația Comitetului comunal 
Vîrșeț (R.S.F. Iugoslavia), condusă 
de Dobrivoic Rădici, președintele 
scupștinei populare comunale ; în o- 
rașul Jimbolia — delegația orașului 
Kikinda (R.S.F. Iugoslavia), condusă 
de Drnici Aleksandru, ■ președintele 

orășenești ; în orașul 
delegația raionului Leova 

.. condusă de S.L. Constan- 
tinovna, secretar al comitetului ra
ional ; în orașul Cîmpulung Muscel 
— delegația orașului Zvolen (R.S. Ce
hoslovacă), condusă de Pavel Bardik, 
președintele consiliului național oră
șenesc ; în comuna Scornicești — 
delegația comunei Pravăt (R-P. Bul
garia), condusă de Vasil Gheorghiev 
Jivkov, locțiitor al secretarului co
mitetului comunal de partid.

adunării 
Vaslui — 
(U.R.S.S.),

(Agerpres)
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Depuneri de coroane cu prilejul
Zilei naționale a României

£

Cu prilejul celei de-a 29-a aniver
sări a insurecției naționale antifas
ciste armate, în cursul dimineții zilei 
de miercuri au avut Ioc solemnități 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor so
vietici.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
Ministerului Apărării Naționale și 
Ministerului de Interne, Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi-' 
catelor, Comitetului Central al U.T.C. 
și Consiliului U.A.S.C.R., Comitetului 
municipal București al P.C.R. și Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, Comitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifascist, 
Comitetului foștilor luptători antifas
ciști, precum și din partea unor co
lective de muncă din mari unități in
dustriale ale Capitalei.

Pionieri au depus jerbe de flori.
La solemnități au luat parte tova

rășii Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Gheorghe Cioară, Janos Fa- 
zekas, Dumitru Popescu, Ion Ioniță, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., membri, ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
generali activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, delegații de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

Companii de onoare ale forțelor 
noastre armate, gărzilor patriotice și 
ale formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, ali
niate in fața monumentelor, au pre
zentat onorul.

A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei, 
au fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

Cei prezenți la solemnități au păs
trat un moment de reculegere. S-a 
primit apoi defilarea companiei de 
onoare.

★
Tot în cursul dimineții, la cimitirul 

militarilor britanici căzuți pe terito
riul României în lupta împotriva fas
cismului au fost depuse coroane de 
flori din partea Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România, Ministerului Apă
rării Naționale și Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al jude
țului Ilfov.

La solemnitate au participat Ion 
Pățan, vicepreședinte ai Consiliului 
de Miniștri, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, membri ai guvernu
lui, reprezentanți ai Ministerului A- 
faCerilor Externe, generali și ofițeri

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism (fotografia din stingă, 
sus). La Monumentul eroilor patriei (fotografia din dreapta, sus). La Monumentul eroilor sovietici (fotografia 

din stingă, jos). La Cimitirul militarilor britanici (fotografia din dreapta, jos)

superiori ai forțelor noastre armate, 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat.

Au participat R. M. Russell, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Ma
rii Britanii la București, și membri ai 
ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Marii Britanii și Republicii So
cialiste România.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere. S-a primit apoi defi
larea companiei de onoare.

Miercuri, în întreaga țară au fost 
depuse coroane și jerbe de flori la 
monumente și plăci comemorative, Ia 
cimitirele eroilor români și sovietici 
căzuți în timpul războiului antifas
cist.

(Agerpres)

Obiective 
edilitare 
date în 

folosință în 
Capitală

Edilii Capitalei au inaugurat 
în cinstea zilei de 23 August o 
serie de noi și moderne obiec
tive de interes civic.

în domeniul construcțiilor șco
lare se remarcă noua clădire a 
liceului „G. Coșbuc", care pune 
la dispoziția tineretului studios 
16 săli de clasă, 6 laboratoare, 
2 ateliere și o sală de prelegeri, 
și Școala generală nr. 19, dota
tă cu 4 ateliere, 3 laboratoare 
și o sală de sport.

Printre celelalte obiective date 
în folosință se înscrie primul 
bloc de locuințe din zona Pan- 
telimon, care a fost predat la 
cheie cu 11 zile înainte de pre
vederi. Terminată în 4 luni și 
20 de zile, noua clădire va 
găzdui 130 de familii, fiind des
tinată salariaților de pe plat
forma industrială 23 August.

De asemenea, în piața Traian 
au fost deschise 7 magazine cu 
o suprafață de vînzare de 1 170 
metri pătrați și s-a dat în folo
sință. pentru producătorii indi
viduali, un platou cu 300 de 
mese de desfacere. Piața Amzei 
a fost și ea dotată cu încă 4 
magazine pe diverse profile.

în tradiționala zonă comercia
lă a Gabrovenilor, cooperația 
meșteșugărească a amenajat un 
complex de magazine pentru 
confecții, blănărie și altele.

Totodată, a fost pusă la dispo
ziția iubitorilor sportului baza 
„Voinicel", cu o suprafață de 
40 000 metri pătrați (despre 
care ziarul nostru a informat 
încă de luni), bază ce dispune de 
terenuri de tenis, volei, hand
bal, piste de atletism, carting 
și popice. O nouă sală de 
sport 'a fost inaugurată și la 
fabrica ,,Flacăra roșie".

în sfîrșit, Calea Victoriei și-a 
adăugat, la salba magazinelor, 
moderna unitate Stirex, pentru 
comercializarea produselor din 
sticlă, ceramică fină și porțe
lan.

(Agerpres)

CEAS SĂRBĂTORESC

FIȘE DE PONTAI ÎN ZI DE SĂRBĂ TOARE

Mii 
mii 
mii 
mii 
mii 
mii 
mii

pași ritmînd asalturi, 
frunți cutezătoare, 
primitoare gazde, 
revărsări sonore, 
rodnice avînturi.

Patrie, primește semnul dragostei nemărginite. 
Comunist partid, primește semnul veșnicei iubiri s

de holde-mbelșugate, 
de înfiorări senine, 
de 
de 
de 
de 
de

fericirile visate
viu străluminînd destine, 
setea aprigă de-nalturi 
sacra inimii dogoare !

Ceas sărbătoresc de August urci ecoul nemuririi, 
plaiul românesc în straie de lumină-nveșmîntîndu-l, 
imn de slavă crești din piepturi cu pecetea bucuriei 
și-adunînd vuiri de glasuri, într-un singur glas rostești : 
Comunist partid, primește semnul veșnicei iubiri, 
Patrie, primește semnul dragostei nemărginite 1

Corneliu ȘERBAN

PA R TID UL UI
Mai clară ca inima, raza partidului 
Se ivește, zilnic, din rodire și bucurie, 
Din puterea izvorului pornit să, sclipească 
Prin clipa grîului, încolțind, 
Aur casei și libertate să fie.
Pragul țării și ferestrele ei, în luceafăr deschise 
Dau muguri, pe vreme de August, ca fîntînile 
Cînd umblă omul primăvara prin grădina de vise, 
în sevele soarelui purtîndu-și mîinile.
Punct de foc roditor, pe planetă, patria știe 
Din fiecare frunte și piept să pornească pe rod ;
Pașii noștri, frunza, muntele, pasărea, visul,
Se numesc Românie,
în tot ce-și cîntă zidind și voind acest vajnic norod !

Să se audă pășind ! Și se-aud pașii...
Fruntea pămîntului din sinea noastră răsare. 
Ne putem numi glasul de foc al prezentului 
Din idei izvorînd, Viitor, prin urmare.
Căci, mai clară ca inima, raza partidului
Se ivește zilnic din rodire, prin libertate și bucurie, 
Din puritatea izvorului pornit să sclipească 
Prin clipa grîului, încolțind, aur țării să fie.

Ion CRINGULEANU

CU SOARE

Rînduri despre cei care sînt azi
Pînă târziu, aseară, corespondenții noștri au transmis din întreaga 

țară ultimele știri, ultimele declarații ale unor muncitori, ingineri și 
tehnicieni, bărbați și femei care — răspunzind chemării înflăcărate 
a secretarului general al partidului — se află la această oră în 
spațiile concretizării, pe schelele construcțiilor industriale sau ale 
blocurilor de locuințe, in fața arșiței cuptoarelor siderurgiei sau pe 
șantierele hidroenergetice, în întreprinderile care produc utilaje teh
nologice și materiale de construcții pentru șantierele de investiții. 
Roșului din faldurile drapelelor partidului, galbenului roadelor cîmpii- 
lor abia culese, acești entuziaști le adaugă albastrul salopetelor lor, 
desfășurind în văzduhul tare al spațiilor dintre Carpați și Dunăre 
simbolul de fală al neamului românesc.

Lor — oamenilor care muncesc azi și miine — le închinăm 
rintlurile care urmează.

pe schele, în fabrici, acolo unde e

Constructorii bucureșteni au de 
finalizat 1 345 de apartamente pe 
care au promis că le vor preda la 
cheie săptămîna viitoare. Vor să se 
țină de cuvînt. lucrînd și azi. Aseară 
au raportat terminarea a paispre
zece blocuri cu 1 029 de apartamen
te, a nouă școli cu 200 săli de cla
să, cinci grădinițe cu 1 562 de 
locuri, precum și turnarea normei 
zilnice de betoane — 5 000 mc.

La TRUSTUL DE CONSTRUC
ȚII INDUSTRIALE BUCUREȘTI 
— unitatea de la care a pornit ini
țiativa patriotică de a se lucra în 
zilele de 23 și 24 august cu efici
entă sporită pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă — am aflat 
că toți acei constructori, mon- 
tori. și instalatori, care lucrea
ză pe șantierele a 16 obiective in
dustriale din Capitală, au realizat 
lucrări în valoare de aproape 1 
milion de Iei. Am fost ieri pe șan
tierul filaturii „7 Noiembrie". 
Constructorii predaseră hala mon- 
torilor, iar acum executau lucră
rile exterioare. La atelierele de 
carde și de bataje se montau uti
lajele.

Raiciu Bonu se grăbea. Termina
se montarea celei de a 32-a mașini 
de cardat.

— Mai avem cîteva finisaje și 
secția va putea începe probele 
tehnologice. în devans — „intere
se" de familie. Soția mea — fila
toare la această întreprindere — 
va lucra la una dintre mașinile 
montate de mine. De aceea, miine 
(azi — n.n.) în vreme ce ea va fi 
la demonstrație, eu îi voi trimite 
gîndul sărbătoresc de la locul de 
muncă.

ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
DE UTILAJ CHIMIC BUCU
REȘTI. 22 august, ora 14. Zgo
motul neobișnuit de puternic al 
ciocanelor cazangeriei ne-a determi
nat să intrăm. „Pînă diseară dăm 
gata 2 reactoare pentru Combina
tul petrochimic Ploiești și 5 reci
piente pentru platforma Borzești- 
lor. Dar marea bătălie o vom da 
mîine. Am declarat ziua de 23 
August — zi record" — precizează 
șeful de echipă Rotaru.

în secția aplicare-grunduire l-am 
intîlnit pe șeful șantierului numă
rul 3, inginerul Titu Davidson. 
Aparține aceluiași trust de con
strucții industriale bucureștean de 
unde a pornit chemarea. în drum 
spre oamenii meșterilor Proca și 
Tamaș, inginerul ne informează : 
„Isprăvit pînă la prînz : 350 mc 
betoane : 150 mc. zidărie : 1 000 mp 
tencuieli ; 7 tone de armături..."

— Veniți să ne vedeți miine. 
Vom demonstra aici, pe locurile 
noastre de muncă...

...Și alții procedează la fel, meș
tere Proca ! Exact la ora cînd dis
cutam împreună, la sute ,de kilo
metri distantă, în biroul ingineru
lui Iosif Viragh, directorul adjunct 
al GRUPULUI DE ȘANTIERE A- 
RAD, se definitiva programul de 
lucru pentru astăzi. „Statul major" 
al acelora care înalță în cîmpia 
arădeană marele combinat de în
grășăminte chimice inginerul
Anton Kovacs, maiștrii Gheorghe 
Turcuț, Dumitru Bochis și Ioan 
Muște, șeful sudorilor-instalatori 
— a hotărît : „De 23 August se va 
lucra la stațiile de transformare 
de 220 și 110/6kV ; la colectorul 
de 2 200 mm diametru destinat ca
nalizării apelor fluviale ; la depo
zitele de amoniac și de îngrășă
minte în vrac ; la halele de fabri
cație și condiționare N.P.K..."

Nu există șantier în țară care 
să nu fi răspuns patrioticei che
mări. în iulie, din cauza condiți
ilor atmosferice nefavorabile, lu
crările la blocurile de locuințe ale 
„orașului de pe coline" — in fapt, 
un cartier al orașului TÎRGU-MU- 
REȘ, care în final va constitui zo
na rezidențială a 40 000 de locui
tori — au fost întîrziate. Pînă la 
sfirșitul trimestrului III trebuie 
predate cel puțin 740 de aparta
mente. Vor fi ! în numele celor 
1 000 de constructori tirgmureșeni 
am primit asigurări de la șefii de 
brigadă loan Covrig, Deszi Ladis- 
lau, Mihai Puiu, Horvath Ludovic. 
Căci ei au amplificat inițiativa 
bucureșteană : vor lucra astăzi și 
mîine, și în toate zilele de repaus, 
pînă la... recuperarea integrală a 
întârzierilor.

...Există oameni incapabili să-și 
amine bucuriile ; care renunță, 
cum să spune. Ia masă și casă 
numai să-și vadă visul cu ochii. 
Ion Mîndrescu de la ȘANTIERUL 
NR. 1 DIN VASLUI este unul 
dintre aceștia. De cîteva zile nu 
și-a văzut familia decît în fugă, 
deși n-are nimic de recuperat. 
Dimpotrivă. Maistrul Mîndrescu va 
preda diseară, la vremea cînd se 
pregătesc jocurile de artificii ale 
sărbătorii, un bloc cu 40 de apar
tamente. Jerbele de lumini festive 
vor înflori pe cer și în cinstea lui. 
Pentru că, odată cu acest bloc, se 
încheie planul pe anul in curs. 
Deci, mîine. 24 august 1973. pentru

200 de constructori vasluieni va fi 
1 ianuarie 1974. Este mîndriă lui 
Mîndrescu

★
„Puls din pulsul constructo

rilor". Expresia aparține lui Sa- 
muilă Crișan Șerban, locțiitorul 
secretarului de partid al celui mai 
mare combinat de lianți și azboci
ment al țării — cel de la ALEȘD, 
județul Bihor.

întrebasem : „V-ați sincronizat 
cu constructorii ?“ Am aflat apoi 
că dificultățile inerente începutu
lui au fost surmontate, că se rea
lizează o medie de 5 200 tone de 
ciment pe zi, că inginerul Iuliu 
Theil, șeful carierei, a efectuat o 
pușcătură record, asigurînd mate
ria primă necesară combinatului 
pentru trei luni...

— Sîntem la parametrii proiec
tați, dar și... nemulțumiți — ne 
informa inginerul Gheorghe Bu- 
linschi, directorul combinatului. 
Ne-am dovedit nouă că putem. 
Mîine vom da producție record, 
întrebați-i și pe ceilalți, o să vă 
confirme.

Am vorbit cu Ștefan Mărghitaș, 
Dumitru Popa, Gheorghe Buteanu. 
Ne-au confirmat. „Mîine — zi re
cord !“ Mîine ? Adică astăzi, 23 
August 1973.

...Aceeași hotărîre,, același elan, 
aceeași viziune responsabilă am în
tâlnit și la salariații Combinatului 
de lianți de la TÎRGU-JIU — fie ei 
șoferi pe „Belaz“-urile care gonesc 
intre cariera de la Suseni și com
binat, excavatoriști. operatori la

Platforma Berceni. Echipa de dulgheri condusă de Gheorghe Zamfir montează cofrajele la viitorul laborator al 
uzinei de mașini grele. Constructorii I.C.S.I.M.-ului iși respectă angajamentul celebrind zilele de 23 și 24 august 

in haine de lucru Foto : S. Cristian

„foc continuu4*
concasoare, la mori, la electrofil- 
tre... Ieri, primul schimb a produs 
cu 572 de tone de ciment peste 
planul de producție. O cantitate ce 
echivalfează cu cimentul necesar 
înălțării unui bloc cu 60 de apar
tamente. Principalii autori : Ale
xandru Udroiu. Nicolae Lăpăduș, 
Ștefan Blidea. Orisifor Dănilă. 
Aceiași oameni s-au angajat să-și 
depășească, astăzi, recordul stabi
lit cu 24 de ore în urmă...

...Cităm dintr-o telegramă 'adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de cimentiștii 
din BICAZ : „Ne angajăm să pro
ducem și să livrăm suplimentar 
șantierelor 19 000 tone ciment, față 
de 8 000 tone cît prevedea * anga
jamentul inițial, precum și 7 550 
tone var și 45 500 mp azbociment". 
Puls din pulsul constructorilor.

★
...La REȘIȚA. Ard focurile ca în 

fiecare zi. Sau. poate, mai bine. 
23 August înseamnă aici, după o 
îndelungată și statornică tradiție, 
fontă și cocs, oțel și laminate. Asta 
în general. Dar în special, adică în 
condițiile acestui 23 August al e- 
fortului productiv ?

Ne-a răspuns Mihail Lupșan, 
maistru principal și secretar al 
comitetului de partid pe oțelărie. 
„Astăzi (ieri — n.n.), conform pri
melor calcule. trimitem în plus 
oamenilor de pe schele și construc
torilor 150 tone de oțel. De la înce
putul anului și pînă astăzi dimi
neață, colectivul nostru a dat 
17 500 tone de oțel din 20 000 tone 
cît este angajamentul anual, reîn
noit de curînd. Aceasta Înseamnă 
pentru mine „foc continuu". Ace
eași întrebare am adresat-o topi
torilor conduși de maiștrii Nicolae 
Riteș și Alexandru Dăescu. Răs
puns : „Nimic deosebit. Muncă. 
Munca noastră cea de toate zile
le..." Dar seara, cînd am revenit, 
am văzut că rezultatele nu au fost 
„de toate zilele" : s-a atins cifra 
de 18 000 tone oțel peste plan. Ur
mează mîine, care, de fapt, e as
tăzi.

...La GALAȚI. Zona furnalelor. 
Niagarele de fontă, furnalele de 
1 700 mc, funcționează din plin. 
Constantin Hulparu, Ion Iacob, Mi
hai Mazuru, Pavel Vologa, Ion Mi- 
ronesi, Stan Paraschiv adaugă tă
riei metalului elementul de nobilă 
aliere al fiecărei zile : sudoarea. 
Fără ea nu se poate. Și azi, și ieri, 
și mîine. Nu. astăzi a fost mai 
multă ca ieri. Se recunoaște după 
cele 65 000 tone fontă realizată 
peste plpn de la începutul anului. 
Cu 1 000 tone mai mult decît pre
vedea angajamentul asumat în 
cinstea marii sărbători. Iar mîine...

Mii, zeci de mii de tone de me- - 
tal în plus am consemnat și la 
Hunedoara, Cîmpia Turzii, Iași, 
Oțelul Roșu, Călan — peste tot 
acolo unde, la gura fiecărui fur
nal, cuptor, laminor, bat inimi 
generoase, mîndre. deschise larg 
cit perspectivele marii sărbători de 
August.

Mircea BUNEA 
și corespondenții 
„Scînteiî”

■

în faldul steagului de foc m-am dus 
să aflu al cărbunelui apus. r
Vremea dreaptă se desfăcea din noi 
răstignind o columnă de noroi.
România ! Libertatea sună, sună.
Iubiți visul, iubiți Cetatea străbună 1 
Un secol de aur se-adună. Priviți-I ! 
Jinduiți-I I Gîndul luminii uniți-l !

Viitorul I Nou argint, nouă culoare. 
Poporul român scrie cu soare.

‘LC

Ion BĂNUȚĂ

ÎN ETERNA NOASTRĂ
ROMÂNIE

eterna noastră Românieîn
toți purtăm o stemă, glorios trecut, 
în eterna noastră Românie 
toți martirii au murit cîntînd, 
ei purtau în suflet tricolorul 
și-nc-un steag, mai roșu ca un gînd. 
în eterna noastră Românie 
munții suie nume de eroi, 
Dunărea e o statuie vie, 
August : mărturie pentru noi.
în eterna noastră Românie 
ne numim cu nume de partid 
și tot ce istoric reînvie 
stă în jurul nostru ca un zid.
în eterna noastră Românie 
Soarele pe care îl slăvesc 
Soarele e-un imn muncitoresc.

Dan MUTAȘCU

DEMNITATE VIE
Pămînt-credință și pămînt-îndemn, 
pămînt al țării preamărite 
de dragoste, de spic, de stalagmite 
prin care, de milenii, îmi însemn 
o trecere nicicînd îngenuncheată. 
Pe umerii nicicînd împovărați 
de soartă, port spre zi de neuitare 
o demnitate vie, pentru care 
ne facem treaptă umerii. Carpați 
sedimentați din treceri neumbrite 
sub doar un semn, statornic început, 
pămînt credință și pămînt de scut 
și leagăn viu

de nașteri preamărite.

Mihai NEGULESCU
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„Consacram succesele noastre 

înfloririi patriei"
Cu prilejul zilei de 23 August, 

marea sărbătoare națională a po
porului român — se arată in te
legrama Comitetului municipal 
București al P.C.R. — îngăduiți-ne, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă transmitem cele 
mai sincere și mai calde felicitări, 
odată cu expresia sentimentelor de 
adincă dragoste și recunoștință ce 
animă comuniștii, pe toți locuitorii 
Bucureștiului față de Partidul Co
munist Român, față de conduce
rea sa, față de dumneavoastră per
sonal — pilduitor exemplu de 
muncă fără preget, de patriotism 
înflăcărat, de dăruire comunistă 
pentru progresul și fericirea po
porului român, pentru cauza so
cialismului și păcii.

Vă raportăm că în primele șapte 
luni ale acestui an, prin munca 
avîntată a muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, a tuturor oame
nilor muncii din București, planul 
producției industriale globale a 
fost îndeplinit în proporție de 
102,0 la sută, al producției marfă
— de 102,3 la sută, obținîndu-se o 
producție marfă suplimentară în 
valoare de peste 850 milioane lei. 
Au fost realizate în această pe
rioadă 422 produse noi. Planul la 
export s-a îndeplinit în proporție 
de 106,2 la sută, livrindu-se peste 
plan produse in valoare de 80 mi
lioane lei-valută. Au intrat în 
funcțiune noi capacități de pro
ducție, unități comerciale, alte o- 
biective social-culturale. Au fost 
date în folosință aproape 10 200 a- 
partamente, iar în cinstea marii 
sărbători naționale a poporului 
nostru vor fi date în folosință toa
te investițiile școlare.

Vă rugăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată în încheie
rea telegramei — să primiți cele 
mai fierbinți urări de sănătate și 
putere de muncă, spre binele po
porului român, al cauzei socialis
mului și comunismului.

★
La cea de-a 29-a aniversare 

a insurecției naționale antifasciste 
armate — se spune în cuprinsul 
telegramei Comitetului județean 
Suceava al P.C.R. și a consiliului 
popular județean — toți sucevenii 
își îndreaptă gindurile, cele mai 
nobile sentimente de dragoste și 
recunoștință către dumneavoastră, 
fiul ccl mai iubit și devotat al 
partidului și poporului, eminentă 
personalitate a vieții politice inter
naționale.

Angajați cu toate energiile pentru 
a da viață înflăcăratei dumnea
voastră chemări — înfăptuirea ac
tualului cincinal înainte de termen
— vă raportăm că vom realiza pla
nul pe 8 luni ale anului 1973, pe

economia județului, în ziua marii 
sărbători, dind o producție marfă 
suplimentară în valoare de 132 mi
lioane lei.

Hotăriți să înfăptuiască neabă
tut politica internă și internațio
nală a partidului și statului nostru, 
sucevenii vă transmit cele mai 
călduroase felicitări, urări de 
multă sănătate, fericire și putere 
de muncă în realizarea unei mi
siuni istorice — înălțarea României 
pe cele mai înalte culmi ale socia
lismului și progresului uman.

★
Dînd glas gindurilor comuniști

lor, ale tuturor oamenilor muncii

Asigurăm conducerea superioară 
de partid, pe dumneavoastră per
sonal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se arată la sfîrșitul 
telegramei — că, însuflețiți de lu
minoasele perspective de dezvol
tare ale României socialiste, co
muniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile sătmărene își vor 
înzeci eforturile pentru înfăptuirea 
neabătută a tuturor sarcinilor care
vor fi încredințate județului nos
tru, că vor 
construirii 
multilateral 
noastră.

face totul pentru cauza 
societății socialiste 
dezvoltate in patria

RITMUL ARĂTURILOR
DE VARĂ

în toate unitățile agricole 
continuă să se desfășoare în 
ritm intens lucrările de pregăti
re a terenului pentru însămîn- 
fările de toamnă. Pînă luni, 20 
august, potrivit datelor centra
lizate la minister, au fost făcute 
arături pe o suprafață de circa 
1 125 000 hectare, ceea ce re
prezintă 46 la sută din supra
fețele prevăzute a se însămînța 
în întreprinderile agricole de 
stat și 33 la sută în

vele agricole. Este necesar ca, 
în aceste zile, să continue cu 
intensitate arăturile, acordîn- 
du-se cea mai mare atenție ca
lității acestor lucrări.

Cifrele înscrise în harta de 
mai jos reprezintă, pe județe, 
procentul în care au fost exe
cutate arăturile pe terenurile 
destinate însămînțărilor de 
toamnă în cooperativele agri
cole la 20 august a.c.

Vizitele delegației parlamentare
din Republica Arabă Egipt

condusă de președintele dr. Hafez Badawi
întrevedere la Marea Adunare Națională

Miercuri dimineața, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, s-a intilnit cu membrii dele
gației parlamentare din 
Arabă Egipt, condusă de dr. 
Badawi, președintele Adunării 
porului, care face o vizită în 
noastră.

Din delegație fac parte Ahmed El 
Nahas, vicepreședinte al Comitetului 
pentru educație, Ahmed Helmi Badr 
și Nawal Amer, deputați de Cairo, 
Mustafa Gubashi, președintele ad- 
interim al Comisiei Legislative, Ab
del Samad Mohamed, deputat

Republica 
Hafez 

Po- 
țara

Telegrame
adresate

C. C. al P. C. R.t 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu

sătmăreni, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Co
mitetul județean Satu-Mare al 
P.C.R. și consiliul popular jude
țean transmit, cu prilejul zilei de 
23 August, ziua insurecției națio
nale antifasciste armate. Comite
tului Central, dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe secretar ge
neral, un fierbinte salut însoțit de 
cele mai vibrante sentimente de 
dragoste si recunoștință.

înfăptuind cu abnegație politica 
partidului și statului nostru, mun
citorii. lucrătorii de pe ogoare și 
intelectualitatea din județul nostru 
au obținut rezultate însemnate in 
toate compartimentele de activita
te. Astfel. în industrie au fost 
realizate sarcinile planului de stat 
și angajamentele în' întrecerea so
cialistă. La export, pină la sfirși- 
tul acestei luni se vor livra pro
duse în valoare de peste 4 mili
oane lei valută, reprezentînd 80 
la sută din planul anual, iar va
loarea beneficiilor va fi depășită 
cu aproape 1 la sută. Lucrătorii de 
pe șantierele de construcții au dat 
în funcțiune pină în prezent 14 
noi obiective productive, industria
le și agricole și aproape 700 de a- 
partamente. Unitățile agricole din 
județul nostru au terminat la timp 
și în bune condiții campania de 
recoltare.

★
Cu prilejul zilei de 23 August — 

se menționează în telegrama Comi
tetului județean Galați al P.C.R. — 
comuniștii, oamenii muncii din ju
deț își exprimă înalta lor prețuire 
și recunoștința față de conducerea 
partidului, față de dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu credincios al clasei 
muncitoare, militant neobosit pen
tru progresul necontenit al țării 
pe drumul socialismului și comu
nismului.

înfăptuind cu entuziasm cuvîntul 
partidului, indicațiile prețioase date 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, muncitorii, 
țăranii și intelectualii județului 
Galați se prezintă la marea 
sărbătoare cu o zestre de reali
zări și fapte semnificative. Pro
ducția marfă pe cele 7 luni de 
la începutul anului a fost depășită 
cu peste 258 milioane lei. angaja
mentul asumat fiind îndeplinit în 
proporție de 142.9 la sută. Se esti
mează. de asemenea, pentru aceas
tă lună — începută sub semnul 
mobilizatoarei chemări pe care ați 
adresat-o constructorilor din în
treaga țară — depășirea planu
lui la lucrările de construcții-mon- 
taj cu 12.8 la sută, iar la montaj 
utilaje cu 6.4 la sută. Lucrătorii 
din agricultura județului au în
cheiat campania de vară cu succese 
meritorii.

La acest ceas de sărbătoare — 
se spune în finalul telegramei — 
comuniștii, oamenii muncii de la 
Dunăre vă încredințează, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor face to
tul. neprecupețindu-și eforturile, 
energia, inteligența pentru a tra
duce în viață indicațiile prețioase 
date de dumneavoastră, pentru 
realizarea exemplară a planului de 
stat în industrie, în investiții, pen
tru pregătirea și desfășurarea în 
bune condiții a lucrărilor agricole 
de toamnă. pentru a obține noi 
succese .în procesul de edificare 
socialislă a patriei noastre.

cooperati-

provinciile de sud, Hassan Tamam, 
vicepreședintele Comisiei pentru a- 
gricultură, Fathi El Wakeel, pre
ședintele Comisiei administrative, 
Rashad Hassan, secretarul Adunării 
Poporului.

La întrevedere au participat Maria 
Groza, Hie Murgulescu, vicepre
ședinți ai M.A.N., Dumitru Coliu, 
Constantin Dinculescu, Aurel Vijoli, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Ion Mărgineanu, secretar al 
M.A.N., Stanciu Stoian, deputat, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

A fost de față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

în timpul convorbirii, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
s-a evidențiat cu satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-egiptene, 
exprimindu-se dorința reciprocă de 
a amplifica raporturile de prietenie 
și colaborare dintre parlamentele și 
parlamentarii din cele două țări.

★
în aceeași zi, oaspeții egipteni au 

făcut o vizită la Ministerul Afaceri
lor Externe, unde au avut o între
vedere cu George Macovescu, minis
trul afacerilor externe.

★
în onoarea delegației Adunării 

Poporului din Republica Arabă Egipt, 
Biroul Marii Adunări Naționale 
oferit miercuri un dejun, 
dejunului. Ștefan Voitec 
Badawi au rostit toasturi.

★
După-amiază, membrii 

Adunării Poporului din 
Arabă Egipt au depus o 
flori la Monumentul eroilor 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

(Agerpres)

a
în timpul 
și Hafez

delegației 
Republica 

coroană de 
luptei

PRONOEXPRES
NUMERE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 22 AUGUST 1973 : 
FOND GENERAL DE PREMII : 
1 279 312 lei din care : 457 815 lei 
REPORT.
Extragerea I : 30 13 3 16 32 40
Extragerea a Il-a : 43 36 27 2 23 !

Delegația Grupului parlamentar de prietenie 
Franța-România din Senat in județul Suceava

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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UNIVERSIADA 73
Q îndatorire civică, o necesitate economică:

„ASTAZI AM ECONOMISIT SAU AM RISIPIT UN KILOWATT" - 
iată rubrica prin care, cu citva timp in urmă, ziarul nostru a început 
să dezbată problema gospodăririi energiei electrice. în vederea depis
tării în continuare a cauzelor care generează risipa de energie electri
că și precizării de noi măsuri pentru înlăturarea lor operativă, ne-am 
adresat unor factori de răspundere din unități teritoriale de distribuție 
a energiei electrice.

CONSTANȚA : Ce a rezultat 
dintr-un raid de noapte

Nu de mult, un grup de salariați 
ai întreprinderii de rețele electrice 
Constanța a întreprins un raid, la 
orele de virf al consumului de e- 
nergie electrică, prin unitățile pro
ductive. Care sînt concluziile princi
pale ale acestui control ? — l-am în
trebat pe tov. Memet Kemaledin, din 
cadrul I.R.E. Constanța.

— Din păcate, într-un șir de uni
tăți economice vizitate de noi s-a 
constatat risipă de energie elec
trică. La secția utilaj greu a Trustu
lui de montaj București ardeau 52 
becuri de cite' 250 W, deși nimeni nu 
lucra la ora aceea ; la T.C.L., pe fie
care din cei 6 stîlpi de luminat ex
terior ardeau cile 3 lămpi de cite 250 
W, deși cite una era suficientă, iar 
în secția strungărie, luminată ca 
ziua, nu lucra decît un singur strun
gar ; la fabrica de ulei, unde se mun
cea cu efective reduse, erau luminate 
atît secțiile productive,, cit și vestia
rele, fără ca cineva să aibă nevoie 
de ele.

— Cum explicați acest abuz în con
sumul de energie electrică ?

— în primul rînd, printr-o lipsă tie 
Intervenție din partea conducerii uni
tăților respective. Faptul că, din to
talul de 63 de mari consumatori de 
energie electrică din sistemul Dobro- 
gea, 12 mari unități — printre care 
„Chimpex", întreprinderea „Silozul", 
U.M.A.I.A. Năvodari — au întîrziaț 
să întocmească planuri de măsuri 
privind raționalizarea energiei elec
trice, confirmă acest lucru.

— Concret, ce considerați că trebuie 
întreprins pentru a se stăvili risipa 
de energie electrică în întreprinderile 
industriale ?

— Din capul locului, se impune 
lichidată neglijența, aș putea spune 
chiar indiferența, manifestate pe a- 
locuri, așa cum a reieșit de altfel și 
cu prilejul raidului nostru ; pentru 
aceasta nu este nevoie de măsuri 
speciale, ci de întărirea răspunderii 
fiecăruia, la locul său de muncă, de 
dezvoltarea unei puternice opinii 
muncitorești în favoarea folosirii ra
ționale, cu zgîrcenie a energiei elec
trice. Apoi, ar fi deosebit de impor
tant ca organele specializate ale 
Inspectoratului de stat pentru contro
lul gospodăririi combustibilului și e- 
nergiei să-și facă datoria, să fie 
drastice și să aplice sancțiunile legale 
pretutindeni unde normele de con
sum silit încălcate. Inginerii și teh
nicienii din întreprinderi cunosc ceea 
ce înseamnă vîrful de sarcină, care 
se înregistrează zilnic în jurul ore
lor 20—21 ; cunosc, de asemenea, im
plicațiile tehnice și materiale ale a- 
cestei situații. Dacă ei vor manifesta 
mai multă exigență față de economi
sirea energiei electrice, vor acționa 
— împreună cu conducerile și orga
nizațiile de partid din unități — pen
tru curmarea risipei, atunci. 

vor dispărea și stările de lucruri de 
genul celor constatate in raidul de 
noapte prin întreprinderile Con
stanței.

PIATRA NEAMȚ : Și de 
micii abonați depinde 
economisirea energiei

în județul Neamț, spațiile comer
ciale, spre exemplu, au devenit mari 
risipitori de energie electrică, Do
vezi concrete ? Să-1 ascultăm pe ing. 
Carmen Ghenghea, de la secția de 
distribuție a energiei electrice din 
Piatra Neamț. „De luni și luni, in 
timpul zilei, supermagazinul „Unic" 
este luminat de aproape 400 de 
becuri. De asemenea, instalațiile e- 
lectrice din vitrinele unităților co
merciale din orașele Piatra Neamț, 
Roman, Bicaz și Tg. Neamț sînt fo
losite irațional, iar utilizarea firme
lor luminoase nu se desfășoară nici 
acum după un program bine preci
zat, împrăștiind puterea kilowaților 
atit ziua cit și noaptea". Și, după 
cum am mai aflat, există și o altă 
categorie de așa-ziși „abonați de mai 
mică importanță", cum ar fi consu
matorii paușali, cei ocazionali ș.a. 
Considerați de mică importanță, dar 
care — între timp — au devenit, de 
fapt, mari risipitori de energie elec
trică. La fiecare din zecile de jocuri 
distractive din oborul orașului Piatra 
Neamț, de exemplu, se utilizează 
pentru iluminat, ziua și noaptea, în
tre 80 și 600 de becuri, fără ca ni
meni să bareze risipa. Un calcul a- 
rată că energia utilizată fără rost 
pentru jocurile distractive din Pia
tra Neamț ar putea asigura funcțio
narea ip bune condiții a unei uni
tăți productive de mărimea fabricii 
de tricotaje „8 Martie" din localitate. 
I.R.E. Piatra Neamț constată^ aseme
nea neajunsuri, contabilizează pier
derile și atît. Este de dorit și necesar 
să depășească urgent acest stadiu și 
să aplice cu strictețe prevederile le
gale pentru prevenirea irosirii ener
giei electrice.

BUCUREȘTI : „învățați" 
să mînuiți întrerupătoarele!

Inginerul Vitali Nogali, directorul 
tehnic al întreprinderii de distribuție 
a energiei electrice București, ne-a 
relatat, de la bun început :

— Nu exagerez dacă afirm că 
mulți dintre consumatorii de ener
gie electrică — fie că este vorba 
de întreprinderi, unități comerciaie 
sau de consumatori casnici — nu o 
folosesc judicios. Aceștia utilizează, în 
perioada de interdicție din .timpul zi
lei, o serie de aparate electrice, cum ar 
fi boilerele, radiatoarele, caloriferele 
sau sobele electrice — ceea ce pro
voacă prejudicii economiei naționale. 
Cum se știe, în perioadele de virf de 

sarcină, tnregistrate fn cursul serii, 
la sistemul energetic se conectează 
și centralele care funcționează cu 
randamente reduse sau care folosesc 
combustibili superiori, ceea ce deter
mină creșterea cheltuielilor pentru 
producerea energiei electrice.

— Dar despre risipa de energie e- 
lectrică în rețeaua consumatorilor 
casnici ce ne puteți spune ?

— Există incă mulți consuma
tori casnici care nu posedă con
toare electrice ; folosind sistemul 
paușal, aceștia generează o mare ri
sipă. Totodată, lipsa automatelor de 
scară determină ca multe din blocu
rile noilor cartiere din Berceni, 
Drumul Taberei sau Titan să 
fie luminate, fără întrerupere, ziua 
și noaptea. Numai iluminarea per
manentă a puțurilor și cabinelor de 
lift duce, în București, la consuma
rea a peste 5—6 milioane de 
kWh anual. în ce ne privește, alături 
de organele de specialitate, vom in
tensifica controalele in noile cartiere 
și vom propune sancțiuni ori de 
cite ori vom constata abateri de 
la disciDlina de consum energetic. 
Asociațiile de locatari, toți cetățenii 
trebuie să devină combatanți holă- 
riți in lupta contra risipei de energie 
electrică, aceasta fiind în interesul 
lor și al întregii economii.

— Cum vedeți înlăturarea defici
ențelor din domeniul iluminatului 
casnic ?

— Industria electrotehnică trebuie 
să depună eforturi pentru a lărgi 
baza materială necesară raționalizării 
consumului de energie electrică, 
prin fabricarea numărului de con
toare necesare, în așa fel incit să re
nunțăm la sistemul paușal ; de ase
menea, sînt de mare actualitate fa
bricarea de contoare speciale cu du
blu tarif ; fabricarea unor automate 
de scară simple și robuste, la nivelul 
tehnicii actuale și in număr suficient; 
obligativitatea omologării, cu avizul 
Ministerului Energiei Electrice, a tu
turor aparatelor electrocasnice intro
duse în fabricație. O sarcină impor
tantă ne revine și nouă. întreprin
derilor de distribuție, care trebuie 
să intensificăm acțiunea de îndru
mare a consumatorilor, printr-o mai 
bună propagandă prin presă, radio, 
televiziune ș.a.. deoarece numai așa 
putem forma și dezvolta spiritul de 
economisire a energiei electrice.

★
Faptele dovedesc clar : există posi

bilități de a se economisi in mod 
substanțial energie electrică, atît la 
locul de muncă, cit și acasă. Se im
pune însă ca unitățile productive, co
merciale sau din alte sectoare, pre
cum și întreprinderile de distribuție 
a energiei electrice să treacă hotărît 
și neintirziat de la faza de constatare 
a risipei, la măsuri practice eficiente 
de lichidare a acesteia. Energia 
electrică este o importantă compo
nentă a avuției naționale și trebuie 
gospodărită în orice moment. în fie
care loc, de către fiecare om al mun
cii. de către fiecare cetățean, cu ma
ximă grijă și răspundere.

Anchetă realizată de :
Gh. MIHAESCU 
Ion MANEA 
Adrian POPESCU

Delegația Grupului parlamentar 
de prietenie Franța-România din 
Senatul francez, condusă de Pierre 
Christian Taittinger. președintele 
grupului, a făcut miercuri o vizită în 
județul Suceava. Oaspeții. însoțiți de 
Traian lonașcu. președintele Comi
siei juridice a M.A.N.. vicepreședinte 
'al Grupului parlamentar român pen
tru relațiile de prietenie România-

Cronica
Ministrul recuperării și punerii In 

valoare a terenurilor din Republica 
Arabă Egipt. Osman Badran, care, 
la invitația Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, a 
făcut o vizită în țara noastră, a pă
răsit miercuri dimineață Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul egiptean a fost salutat de 
Barbu Popescu, șeful Departamen
tului Agriculturii de Stat, de spe
cialiști din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, pre-

CU PLANUL PE 8 LUNI
ÎNDEPLINIT

La aniversarea zilei de 23 August, 
colectivele intreprinderiror maramu
reșene se prezintă cu un bilanț bo
gat : îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe primele opt luni și a angaja
mentelor în întrecerea socialistă pe 
anul 1973. Valoarea producției mar
fă realizate suplimentar se cifrează 
la 100 milioane lei. iar a beneficiilor 
la.15 milioane lei.

*
Sarcinile de plan pe opt luni la 

indicatorul producție-marfă au fost 
realizate și de întreprinderile indus
triale din județul Vaslui. De la în
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8,00 TRANSMISIUNE DIRECTA DE 
LA PARADA MILITARĂ ȘI DE
MONSTRAȚIA . OAMENILOR 
MUNCII CU PRILEJUL CELEI 
DE-A XXIX-A ANIVERSARI A 
INSURECȚIEI NAȚIONALE AN
TIFASCISTE ARMATE.

11.30 „Țara-ntreagă în sărbătoare". 
Cînteee și dansuri populare de 
pe întreg cuprinsul țării. își dă 
concursul Ansamblul artistic al 
U.T.C.

12.30 în sunetul fanfarei — muzică de 
promenadă.

ALBUM DISTRACTIV

13,00 Mariela Petrescu prezintă lista 
invitaților acestei după-arpieze.

13,05 în vacanță cu trio Ra-Ta-Ta. 
13,25 Ilustrate muzicale de la... munte 
13,38 Nea Mărin în concediu la mare.
13,45 „...Fără, maistre 1" — cuplet sa

tiric
13.53 Din arena circului.
14,00 Pe străzile Bucureștiului
14.10 „O cafea" — monolog umoristic
14,18 O vioară, un țambal și doi vir

tuozi : Ion Drăgoi și Toni Ior- 
dache.

14,24 Un buchet de flori, oferit tutu
ror telespectatorilor și...

14,27 .„„O floare de foc" — din cîn- 
tecele Mihaelei Mihai.

14,37 „Eu și Hamlet" — adaptare după 
Stephen Leacock. 1

14,49 Cînteee de pe Crlș cu Viorica 
Flintașu.

Franța, au vizitat renumite obiective 
istorice și de artă din Nordul Moldo
vei. așezăminte de cultură.

Delegația a avut o întrevedere cu 
Miu Dobrescu, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava.

în onoarea oaspeților, Miu Dobres
cu a oferit un dejun.

(Agerpres)

zilei
ttssstmssansisrxmraB

cum și de reprezentanți ai Ambasa
dei Republicii Arabe Egipt la Bucu
rești.

★
Cu ocazia zilei de 23 August, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, George Ma
covescu, a primit o telegramă de 
felicitare din paj-tea lui Mohamed 
Saleh Muteea. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului.

ceputul anului și pină în prezent, 
industria vasluiana a înregistrat un 
plus la acest indicator in valoare de 
84 milioane lei. între colectivele 
care și-au adus o contribuție sub
stanțială la acest rezultat se înscrie, 
in primul rind. cel de la întreprin
derea de rulmenți din Birlad, care 
va realiza suplimentar pină la sfir- 
șitul lunii o producție mai mare cu 
3,4 la sută la producția-marfă și cu 
6 la sută la export, precum și fabri
cile de confecții din Vaslui și Bîr- 
lad și Filatura de bumbac din Va
slui.

14,59 ..Cronică literară" de Octav 
Pancu-Iași. Moment umoristic cu 
Mircea Șeptilici și Gh. Oprina.

15,08 Pe plajă cu Mihai Constanti- 
nescu.

15.16 Studioul artistului amator.
15,23 Cea mai bună Cio-Cio-San a 

anului.
15.30 Respectul cuvîntului dat — re

portaj.
15,40 „Am deschis poarta unui vis" — 

microrecital Margareta Pîslaru.
15,53 „Plimbarea" — adaptare după 

D. D. Pătrășcanu
16,01 „Grădina cu flori" — duet mu

zical
16,13 „înaintea primului gong".
16,19 La fluier și cimpoi Ion Lăceanu.
16,26 „Un geamantan cu... melodii"
16.50 Film serial : „Arthur". Episodul 

V — „Darul vieții".
17.15 „E tinerețea patriei și a mea"...
18.15 Patrie, mîndria mea. Concert- 

spectacol susținut de ansamblul 
„Doina" al armatei.

19.15 1001 de seri a „Soarele și tran
dafirul" o „Ghioceii".

19.30 Telejurnal.
20,10 August în sărbătoare — emisiu

ne de versuri.
20.30 „Vă rog să ne-acordați...". Emi

siune muzical-distractivă ,
21,35 „Frumuseții tale" — film reali

zat cu tineri soliști de muzică 
ușoară.

22.50 Telejurnal.
23,00 Sport.

PROGRAMUL 2

20.10 „Ca florile noi înflorim". Spec
tacol de versuri și cînteee pio
nierești și patriotice

21,00 „Primăvara" de Cornel Trăilescu. 
Balet pe tema luptei revoluțio
nare pentru eliberare, pentru 
socialism.

22.10 Roman foileton : „Verișoara
Bette", Partea a Il-a.

Echipa feminină de floretă

MOSCOVA 22 (Prin telefon de la 
trimisul Agerpres, A. Berger). Jocu
rile mondiale universitare de vară 
se apropie de sfirșit. Ieri, pe planșele 
jnsțalațe în s.ala de sport „Frații 
Znameriski", fecrimerele au dat uiți-: 
mele asalturi pentru cucerirea me
daliilor in proba feminină de floretă 
pe echipe. Selecționata României, 
alcătuită din Suzana Ardeleanu, 
Ileana Gyulai, Ecaterina Iencic- 
Stahî și Magdalena Bartoș, a repur
tat un succes strălucit, cucerind me
dalia (le aur, după ce a întrecut in 
finală (cu'9—3) redutabila echipă a 
U.R.S.S. în semifinale, lioretistcle 
românce au invins cu 9—1 formația 
Ungariei (Ardeleânu și Gyulai cile 
trei victorii. Bartoș — două și Iencic 
—una). în finală, victoriile echipei 
române au fost realizate de Ardelea
nu (trei), Gyulai, Iencic și Bartoș 
(cite două).

în cele opt zile de întreceri desfă
șurate pină in prezent, delegația

În c î t e v a
jr

• Mare surpriză in ziua a doua a 
turneului internațional de tenis de la 
Toronto : Eddie Dibbs (S.U.A.) 
l-a eliminat cu 7—6, 7—5 pe compa
triotul său Stan Smith.

• în turul doi al concursului de
tenis de la South Orange (New Jer
sey) s-au înregistrat următoarele re
zultate : Tiriac (România)-McKinley 
(S.U.A.) 6—4, 3-6, 6—4 ; Stone (Aus- 
tralia)-Gorman (S.U.A.) 6—7, 6—4,
6—3 ; T. Ulrich (Danemarca)-Scott 
(S.U.A.) 2—6, 7—6, 6-3 ; Graebner 
(S.U.A.)-Seewagen (S.U.A.) 6-4,
6—4.

• Ultima probă a campionatului 
mondial de motocros pentru clasa 500 
cmc, disputată pe traseul de la Saint 
Athonis (Olanda) a revenit suedezu
lui Ake Jonsson. în clasamentul fi
nal al competiției, primul loc l-a o- 
cupat belgianul Roger de Coster.

• Competiția de atletism din ca
drul Jocurilor sportive ale țărilor din

VINERI, 24 AUGUST 1973

PROGRAMUL 1

10,00 Matineu pentru copii
11,40 Invitație la vals — cil orchestra 

Filarmonicii din București,
12,00 Documentar TV : „Satul nostru 

ca o floare".
12,25 Avanpremieră.
12,30 La izvorul cîntului. Film reali

zat cu tineri soliști de muzică 
populară.

ALBUM DE AUGUST

13,00 Adina Popescu, gazda emisiunii, 
prezintă sumarul albumului din 
această după-amiază.

13,05 Cupletul zilei cu Radu Zaha- 
rescu.

13,11 Cu Ioana Iliant prin cele mai 
frumoase locuri din București.

13.23 Trio Corona : grație și forță.
13.28 De la Vicov în jos — cînteee cu 

Sofia Vicoveanca.
13,35 Antologie umoristică TV : „Pia

nistul" cu Puiu Călinescu.
13.42 „Un zîmbet pe 16 mm",
13,50 La nai : Radu Simion.
13,57 Desene animate : Jeckle și

Heckle.
14,03 Trei dintre cele mai frumoase 

canțonete oferite de Ludovic 
Spiess.

14,13 „Fotografia" — scenetă umoris
tică, adaptare după Carlo Man- 
zoni, cu George Mihăiță, Ovldiu 
Schumacher, Iarina Demian, 
Gheorghe Simonca și Silviu Țur- 
canu.

14.23 „Un centenar pe portativ" — re
portaj despre fanfara muncito
rească din localitatea Nădrag.

14,34 Aventuri în epoca de piatră.
15,00 Melodii... melodii, cu o formație 

condusă de Radu Goldiș.
15,10 „Mirajul" — scenetă veselă după 

I. A. Bassarabescu
15,16 La taragot și clarinet Dumitru 

Fărcașu. 

a României — medalie de aur

studenților sportivi din România a 
obținut la actuala ediție a Univer
siadei 16 medalii (4 de aur, 5 de ar
gint, 7 de bronz.) și ocupă locul trei 
în clasament, în urma echipelor 

! U;R.S;S3.și S.U.A1; . . . ' i ■ . | ;
în turneul de lupte libere, sportivii 

români au obținut noi victorji. Va- 
sile Iorga (cat. 82 kg.) l-a învins la 
puncte pe Kirche (R.D.G.), iar Cris
tian Emilian l-a întrecut prin tuș pe 
italianul Traverso. Echipa feminină 
de baschet a României, care parti
cipă la turneul pentru locurile 5—8, 
a invins cu scorul de 55—54 selec
ționata Ungariei.
■ Probele de simplu din cadrul tur
neului de tenis au revenit reprezen
tanților U.R.S.S. La masculin, Tei- 
mureaz Kakulia l-a învins in finală 
cu 1—6, 6—3, 6—3 pe B. Taroczi 
(Ungaria), iar la feminin, Olga Mo
rozova a dispus cu 6—3, 7—5 de ja
poneza Kadzuko Sawamatsu,r î n d u i i
Africa și America Latină s-a în
cheiat, la Guadalajara (Mexic), cu 
proba de 10 000 m, cîștigată de etio
pianul Mirus Yfter în 29’19”6/10.

• La apropiatele campionate mon
diale de ciclism de la San Sebastian, 
echipa Poloniei pentru probele de șo
sea va avea în frunte pe Ryszard 
Szurkowski, de trei ori ciștigător al 
„Cursei Păcii", Stanislav Szozda și 
Tadeusz Mytnik.

• în septembrie, Ia Kiev, princi
pesa Anne a Angliei își va apăra tit
lul de campioană a Europei la echi- 
tație, cu prilejul campionatelor con
tinentale.

• în turneul internațional de șah 
de Ia Polianica, după 12 runde și dis
putarea partidelor întrerupte, în frun
tea clasamentului se află Szmidt (Po
lonia) și Dvorețki (U.R.S.S.) cu cîte 
8 puncte fiecare, urmați de Filipo- 
wiez (Polonia), Prszybil (Cehoslova
cia) — 7 puncte.

15,22 „Pe strada mea" —- divertisment 
muzical-umoristlc

16.30 Magazin sportiv.
18,00 Sub flamura partidului. Cînte- 

ce patriotice, revoluționare și 
muncitorești interpretate de for
mații corale promovate în etapa 
finală a concursului „Cîntare 
patriei".

19,00 Emisiune pentru copii • Copi
lărie fericită • 1001 de seri.

19.30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV : „Ancore albe". 

Emisiune de Horia Vasiloni.
20,20 Publicitate.
20,25 Film artistic : „Băiatul de

mingi". Regia : Norman Taurog. 
Cu : Jerry Lewis și Dean Martin. 
Premieră pe țară.

22,00 Telejurnal.
22,10 Stih și melodie. Emisiune de 

romanțe

PROGRAMUL 2

17.30 Telecinemateca pentru copii : 
„Aventurile lui Tom Sawyer". 
Regia : Mihai Iacob.

19,00 Cînteee și jocuri populare cu so
liștii și formația de dansuri a 
ansamblului „Ciprian Porumbes- 
cu“ din Suceava

19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Mîndră zi a libertății. Spectacol 

susținut de corul Radioteleviziu- 
nii române.

20.20 Orașul și oamenii săi. Produc
ție a studioului „Al. Sahia". Re
gia : Nina Behar.

20.30 Opera românească — cronică a 
Istoriei.

21.20 Prin expoziții bucureștene.
21,40 Desene animate.
22,00 Telerama. Televiziunea și muzi

ca ușoară.

f



SCINTEIA - joi 23 august 1973 PAGINA 5

teatre
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, »
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

Dragi tovarăși, , .
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic, vă transmitem dv., 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România și întregului popor român felicitări cordiale cu prile
jul sărbătorii naționale — cea de-a 29-a aniversare a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist.

înfăptuită în condițiile victoriilor hotărîtoare ale armatei soviet'ce, 
eliberarea României de sub fascism a pus bazele transformărilor revo
luționare din țară, a deschis calea spre edificarea unei noi societăți.

în anii care au trecut, poporul român, în familia frățească a po
poarelor statelor socialiste, a obținut, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, mari succese în dezvoltarea industriei și agriculturii, în 
ridicarea științei și culturii.

In prezent, oamenii muncii din Republica Socialistă România trans
pun în viață cu succes hotărîrile celui de-al X-Iea .Congres al Partidului 
Comunist Român, îndreptate spre construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Oamenii sovietici dau o înaltă apreciere realizărilor oamenilor 
muncii români și tradițiilor relațiilor prietenești dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Comitetul Central al P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S., călăuzindu-se 
după principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
acționînd consecvent în spiritul Tratatului sovieto-român din 7 iulie 
1970, urmează neabătut cursul întăririi prieteniei și dezvoltării colabo
rării multilaterale cu Republica Socialistă România, în interesul po
poarelor țărilor noastre și coeziunii comunității socialiste.

P.C.U.S. și guvernul sovietic consideră drept una din sarcinile lor 
cele mai importante consolidarea continuă a pozițiilor socialismului 
mondial, întărirea forței și unității țărilor frățești, a organizațiilor lor 
colective — Tratatul de la Varșovia și Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc. împreună cu celelalte state socialiste, Uniunea Sovietică și 
România promovează o politică de apărare a păcii și consolidare a secu
rității internaționale. Datorită afirmării active, solidare a statelor co
munității socialiste în Europa și în alte zone ale globului pământesc, 
s-a evidențiat cu claritate cotitura de la „războiul rece" la colaborarea 
pașnică, la confirmarea în relațiile internaționale a principiilor leniniste 
ale coexistenței pașnice, pe care socialismul le apără din vremea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Uniunea Sovietică, împreună cu țările frățești, va contribui și în 
viitor pe toate căile la consolidarea și dezvoltarea transformărilor favo
rabile de pe continentul european și în întreaga lume, la asigurarea 
păcii trainice pe pămînt.

De ziua remarcabilă a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România, vă dorim dv. și întregului popor român noi succese în con
strucția socialismului, progres continuu în patria dv.

Trăiască și să înflorească prietenia frățească dintre popoarele so
vietic și român.

L. BREJNEV N. PODGORNÎI
Secretar general al C.C. al P.C.U.S. Președintele

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri

al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a eliberării României, în 
numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului Republicii Populare 
Chineze și al poporului chinez, transmitem dumneavoastră, Partidului 
Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
român felicitări călduroase.

Poporul român, avînd o glorioasă tradiție revoluționară, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dezvoltîndu-și spiritul revoluționar de a fi independent și de 
sine stătător și de a munci din răsputeri pentru prosperitatea țării, a 
obținut succese importante în opera de construire a socialismului și de 
luptă împotriva imperialismului și hegemonismului, pentru apărarea 
independenței naționale și suveranității țării. Poporul chinez se bucură 
smcer de toate acestea.

Vă urăm să obțineți succese și mai mari pe drumul pe care mer
geți înainte. Dorim ca lupta revoluționară și relațiile de colaborare 
prietenească dintre partidele, țările și popoarele Chinei și României, 
bazate pe marxism-leninism și internaționalismul proletar, să se conso
lideze și să se dezvolte necontenit.

MAO TZEDUN CIU DE
Președintele Președintele

C.C. al P.C. Chinez Comitetului Permanent
al Adunării Reprezentanților 

DUN-BI-U Populari pe întreaga Chină
Președintele CIU EN-LAI

Interimar al R.P. Chineze Premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI

BUCUREȘTI
Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist, în numele poporului vietnamez, Partidului celor ce Mun
cesc, Adunării Naționale și guvernului Republicii Democrate Vietnam, 
cît și al nostru personal, dorim să vă adresăm dumneavoastră, poporului 
frate român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și 
guvernului Republicii Socialiste România cele mai călduroase felicitări.

Sub conducerea partidului său comunist, harnicul popor român a ob
ținut strălucite realizări în opera de construire a socialismului, în indus
trializarea țării, în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, 
contribuind astfel la creșterea, fără încetare, a nivelului vieții sale ma
teriale și culturale.

Poporul vietnamez se bucură din inimă de aceste mari realizări și 
dorește în mod sincer ca poporul român să obțină noi și tot mai mari 
victorii în îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională din anul 1972 ale Partidului Comunist Român privind 
construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, care să permită 
înaintarea rapidă a țării pe calea progresului și prosperității, contribuind 
astfel la creșterea forței sistemului socialist, la apărarea păcii și secu
rității în Europa și în lume.

Poporul român, Partidul Comunist Român, Marea Adunare Națio
nală și guvernul Republicii Socialiste România au susținut și ajutat în
totdeauna poporul vietnamez în lupta sa patriotică împotriva agresiunii 
americane, cît și în opera de edificare a socialismului. în prezent, po
porul vietnamez este susținut și ajutat în lupta sa pentru realizarea 
acordului de la Paris privind Vietnamul, pentru refacerea economiei și 
vindecarea rănilor provocate de război, în vederea continuării creării 
bazei materiale și tehnice a socialismului în Vietnamul de Nord.

Cu această ocazie, dorim să exprimăm sincera și profunda noastră 
recunoștință pentru acest sprijin și ajutor prețios. Avem ferma convin
gere că solidaritatea, prietenia și cooperarea frățească dintre cele două 
partide, cele două guverne și popoarele țărilor noastre, bazate pe mar
xism-leninism și internaționalismul proletaiț, care au căpătat o nouă și 
strălucitoare ilustrare prin recenta vizită de prietenie efectuată de dele
gația Partidului celor ce Muncesc și guvernului Republicii Democrate 
Vietnam în Reoublica Socialists România, nu vor înceta să se consoli
deze și să se dezvolte pentru binele popoarelor noastre și în interesul 
socialismului și păcii în lume.

JOI 23 AUGUST 1973

• Teatrul satiric muzical „c. Tă- 
nase“ (la grădina Boema) : Esti- 
val-Boema — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Grădina Cișmigiu (la Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului
— spectacol de sunet șl lumină
— 20,30.

VINERI 24 AUGUST 1973

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Esti- 
val-Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18.30.
a Grădina Cișmigiu (la Rotonda 
scriitorilor) : Marmura timpului — 
spectacol de sunet șl lumină —
20.30.

cinema
JOI 23 AUGUST ȘI VINERI 24 

AUGUST 1973

• Departe de Tipperary : PATRIA 
10; 12; 15; 17; 19; 21.
• Aventura lui Poseidon : FA
VORIT — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 
FESTIVAL — 9; 11,45; 15,30; 18,15;
21, la grădină — 19,45.
o Serata : — 9; 11,15, Cutezanța : 
— 13,30; 16; 18,30; 20,45 : LUMINA 
(23 august).
• Sflnta Tereza și diavolii — 9- 
11,15; 13,30, Cutezanța —16; 18.30- 
20,45 : LUMINA (24 august).
• r’------ ‘ LUCEAFĂRUL —

21, la

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, în 
numele popoarelor Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu personal, 
vă adresez cu deosebită satisfacție dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și poporului frate 
român cele mai călduroase felicitări și cele mai cordiale urări pentru 
prosperitatea deplină a țării dv., pentru succese tot mai mari^ și noi 
realizări în construcția socialistă, pentru fericirea dv. personală.

îmi exprim profunda convingere că relațiile de bună vecinătate și 
colaborarea prietenească multilaterală dintre Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia și Republica Socialistă România, dintre Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român vor continua să 
se dezvolte și să se adîncească și în viitor, în interesul popoarelor noas
tre, al colaborării internaționale egale în drepturi, al păcii și socia
lismului.

IOSIP BROZ T1TO

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale — a celei de-a 29-a aniversări a eli

berării României, în numele Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat și al guvernului Republicii 
Populare Polone, precum și al nostru personal, vă transmitem dumnea
voastră, și prin dumneavoastră poporului frate român, salutări cordiale 
și cele mai bune urări.

Poporul polonez salută cu viu interes și simpatie realizările poporu
lui român, care sub conducerea Partidului Comunist Român realizează 
cu succes programul construcției socialiste. Ne exprimăm convingerea că 
prietenia frățească și colaborarea dintre popoarele noastre se vor adinei 
și dezvolta în continuare spre binele ambelor noastre țări, în interesul 
comunității statelor socialiste, al securității și colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, urări cordiale de dezvoltare în 
continuare a Republicii Socialiste România.

EDWARD GIEREK HENRYK JABLONSKI
Prim-secretar Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Populare Polone
al Partidului Muncitoresc Unit

Polonez

TON DUC THANG
Președintele R. D. Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a R.D.V,

LE DUAN
Prim secretar al C.C.

al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam

FAM VAN DONG
Prim-ministru

al guvernului R.D.V.

o Conspirația :
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
grădină — 19,45.
O Eglantin : CAPITOL 
11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,45, 
dină — 19,45.
• Cu miinile curate 
cartuș : CENTRAL — 
15,30; 19,15
■ Polițistul : BUCUREȘTI — 9- 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, la gră- 
'**"* '•"■■■ - 11,15;

L DI-

; Ultimul 
8,15; 11,45;

dină — 19,30, SCALA'— 9; 1 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA 
NAMO — 20.
a Urmărire la Amsterdam : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, MELODIA — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la
grădină — 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
• Tu, eu și micul Paris : DOINA 
— 11; 13,15; 15.45; 18; 20,30.
a Tinerețe fără bătrinețe : TIM
PURI NOI — 10 — 18 în conti
nuare.

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar, Prezidiului și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Un
gare, al poporului muncitor ungar și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră și oamenilor muncii din România, care construiesc socia
lismul, un salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a 
eliberării Republicii Socialiste România.

Poporul Ungariei urmărește cu mare interes eforturile depuse de oa
menii muncii din România, în interesul societății socialiste, al dezvol
tării economiei naționale, al ridicării culturii și științei și salută succe
sele obținute.

Sîntem convinși că colaborarea popoarelor noastre, pe baza mar
xism-leninismului, întrajutorării și internaționalismului socialist, va oferi 
posibilități continue pentru lărgirea și adîncirea legăturilor dintre țările 
noastre.

Sîntem încredințați că colaborarea noastră rodnică va contribui, tot
odată, într-o măsură considerabilă la întărirea întregii comunități socia
liste și păcii în lumea întreagă.

De ziua marii dv. sărbători naționale, vă dorim dumneavoastră și 
oamenilor muncii din România noi succese în edificarea societății so
cialiste.

JÂNOS KÂDÂR PAL LOSONCZI
Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Prezidiului
al Partidului Muncitoresc Socialist Republicii Populare Ungare

Ungar
JENO FOCK

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
în numele poporului Statelor Unite, am plăcerea de a vă transmite 

dumneavoastră și poporului României felicitări și cele mai bune urări 
cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a Zilei naționale a României. 
Mă bucur că relațiile dintre România și Statele Unite continuă să se lăr
gească în noi domenii de cooperare, în interesul ambelor noastre po
poare și al păcii mondiale.

Doamna Nixon și cu mine vă transmitem călduroase salutări dum
neavoastră și doamnei Ceaușescu.

Sincer,
RICHARD NIXON

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale și în amintirea plăcutei dv. vizite, 
sînt bucuros să adresez, în numele poporului italian și al meu personal, 
calde urări pentru fericirea personală a Excelenței Voastre, pentru pros
peritatea Republicii Socialiste România.

z GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România sîn

tem fericiți să transmitem Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
român călduroasele noastre felicitări.

Adresăm Excelenței Voastre cele mai bune urări de sănătate și de 
progres continuu poporului român prieten.

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

BUCUREȘTI
Am marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre și poporului 

României calde felicitări cu prilejul Zilei naționale a tării dumneavoas
tră. La aceasta adaug urări de bine pentru sănătatea Excelenței Voastre 
și pentru bunăstarea poporului României,

V. V. GIRI
Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat
BUCUREȘTI

Excelență,
Cu ocazia Zilei eliberării României, am onoarea să adresez Exce

lenței Voastre și poporului român, din partea mea, precum și în numele 
poporului Canadei, urările noastre, cele mai bune pentru bunăstarea și 
prosperitatea poporului țării dumneavoastră.

ROLAND MICHENER
Guvernator general al Canadei

HAILE SELASSIE
Împărat

-------------------------------------------------- 7------------------------------------------------------------------------------

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

BUCUREȘTI
Cu agreabilă datorie și imensă plăcere, poporul centrafrican, parti

dul național MESAN și eu însumi adresăm Excelenței Voastre și vi
teazului popor român prieten, în ajunul festivităților care vor comemora 
aniversarea eliberării marii și nobilei dumneavoastră țări, cele mai căl
duroase felicitări.

în ferma sa determinare de a avea relații multilaterale cu toate ță
rile din lume, pătrunse de nobilele idealuri ale păcii și justiției, fără 
distincție de ideologie sau bloc, poporul centrafrican apreciază eforturile 
neobosite pe care poporul prieten al Republicii Socialiste România, sub 
conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, le depune pentru a strînge le
găturile de prietenie și cooperare cu Republica Africa Centrală.

Fiți convins, domnule președinte și drag mare prieten, că poporul 
centrafrican și eu însumi nu putem decît să vă fim recunoscători pentru 
interesul pe care nu încetați să-1 purtați unui viitor mai bun al ță
rii mele.

General de armată 
JEAN BEDEL BOKASSA

Președinte pe viață 
al Republicii Africa Centrală

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI
Stimați tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 29-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, poporului român și dv, personal felicitări cordiale și 
salutări din partea Comitetului.„Central ,sil,,..Partidului Socialist Unit din 
Germania, a Consiliului de Stat; a Consiliului, de Miniștri și a poporului . „ 

; Rep.ubîicii Democrate Germane; l;.; l ~ ■■■■ ■"
Rezultatele obținute, sub conducerea Partidului Comunist Român, 

în opera de construire a societății socialiste dezvoltate în țara dv. sînt 
mărturie a hărniciei și forței creatoare a poporului român. Sîntem con
vinși că aceste succese vor crește în continuare prin realizarea în comun 
a programului complex al integrării economice socialiste a statelor 
membre C.A.E.R. Garanția de nădejde în acest sens o constituie alianța 
frățească, ce se întărește permanent pe baza internaționalismului socia
list, între popoarele comunității statelor socialiste și forța principală a 
acesteia, Uniunea Sovietică.

Constatăm cu satisfacție că Tratatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală contribuie la adîncirea în continuare a alianței dintre 
Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România, în 
folosul oamenilor muncii din țările noastre. Este dorința partidului nos
tru, a guvernului și a poporului Republicii Democrate Germane de a 
strînge și mai mult această alianță.

Vă dorim dv., stimați tovarăși, tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România, noi și mari succese în opera de construcție pe 
mai departe a patriei dv. socialiste.

ERICH HONECKER FRIEDRICH EBERT
Prim-secretar al Comitetului Central Vicepreședinte

al Partidului Socialist Unit al Consiliului de Stat
din Germania al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România sînt 
fericit să adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări. Exprim cele 
mai sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperi
tatea poporului român, precum și pentru strîngerea legăturilor de coope
rare și de prietenie care unesc țările noastre.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România transmit 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Ex
celența Voastră și de progres pentru poporul dumneavoastră. îmi exprim 
convingerea că relațiile prietenești care există între cele două țări ale 
noastre se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii 
și cooperării internaționale.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populare 

a Yemenului

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

BUCUREȘTI
Cu prilejul Zilei naționale a României, am plăcerea de a transmite 

Excelenței Voastre și poporului dumneavoastră, în numele meu și al po
porului Kuweitului, sincerele noastre felicitări și cele mai bune urări.

SABAH ALSALEM 
AL-SABAH

Emirul Kuweitului

© Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 20.
• Infailibilul Raffles : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20.
o Dragostea începe vineri î FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15, ARTA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
20.
• Fete In uniformă : — 10; 12;
14; 16,30; 18,30, Al treilea om — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union), 
o Distratul : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Autostop : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
© La răscruce de vlnturi : MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
© Cartea junglei : VOLGA — 9; 
miv 1.9 4KI 1445. J6 45; 18,45; 20,45.,- 

Seunenko FEREN-
v 

sălbăticie : BUCEGI
— 15,30; 17,45; 20, la grădină —
20.30, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30, 
la grădină — 20.
• Ciprlan Porumbescu : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 16; 
19, MUNCA — 16; 19.
• Fluturii sînt liberi : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,30.
a Florentiner nr. 73 : COSMOS — 
15,30; 18; 20,30.
© Fantoma lui Barbă Neagră î 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,45,
TOMIS — 8,45; 11; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, la grădină — 20, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
A Ceața î COTROCENI — 15,30; 
18; 20.15.
• Lumea se distrează : POPU
LAR — 16; 18; 20.O Pe aripile vîntului : PROGRE
SUL — 10; 14; 19.
• ...Și salută rîndunelele : PA
CEA — 16; 18; 20.
ft Ultimul cartuș : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
• Veronica : VITAN — 15; 17,15;
19.30, la grădină — 20.
ft Te așteptăm, flăcăule : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
A Jandarmul la plimbare ; GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, LIRA — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.

Ordonanța '

MW

vremea
Ieri în țară : Vremea a con

tinuat să se răcească în toate 
regiunile țării, mai ales în Mol
dova. Cerul a fost variabil. Au 
căzut ploi locale, mai ales sub 
formă de aversă, însoțite de 
frecvente descărcări electrice in 
Moldova, estul și sudul Transil
vaniei, cea mai mare parte a 
Olteniei, jumătatea de vest a 
Munteniei, Dobrogea și zona de 
munte. Averse izolate s-au mai 
semnalat în Banat. Vîntul a su
flat potrivit. Temperatura aeru
lui, Ia ora 14, oscila între 14 
grade la Rădăuți și Cîmpulung 
Moldovenesc și 32 de grade la 
Drobeta Turnu-Severin și Băi- 
lești. In București : Vremea a 
fost frumoasă dimineața. în 
cursul după-amiezii cerul s-a 
înnorat și a plouat. Vîntul a 
prezentat intensificări de scurtă 
durată. Temperatura maximă a 
fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 august. în țară : 
Vreme în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil, mai mult se
nin noaptea. Vor rămîne con
diții favorabile producerii ploi
lor, izolate în zona’ de deal și 
de munte, la începutul interva
lului. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura va crește u- 
șor spre sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 
10 și 18 grade, iar maximele în
tre 22 și 30 de grade, local mai 
ridicate in sud-vestui țării. In 
București : Cerul va fi variabil. 
Vint slab pină la potrivit. Tem
peratura va crește ușor spre 
sfîrșitul intervalului.

NUMĂRUL VIITOR AL 

ZIARULUI VA APĂREA 

SÎMBĂTĂ, 25 AUGUST



viața internațională
„Vizita piwlMoi Me Ceausescu

luarciiează h moment de i deosebită 
iniiiortaaiă ia relațiile 

dintre România si Columbia"
a declarat șeful statului columbian, Misael Pastrana

Borrero
BOGOTA 22 (Agerpres). — Amba

sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Bogota, Dumitru Moiânu, și-a 
prezentat, la 21 august, scrisorile de 
acreditare președintelui Republicii 
Columbia, dr. Misael Pastrapa Bor
rero. Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis președintelui Co
lumbiei, din. partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de fericire și 
sănătate personală, urări de pace și 
prosperitate pentru poporul colum
bian.

LUCRĂRILE CONGRESULUI
P.C. DIN ARGENTINA

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 
La Buenos Aires continuă lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist din Argentina, la 
care participă peste 500 de delegați 
din întreaga țară.

Prezentînd raportul la primul- 
punct de pe ordinea de zi : „Situa
ția din țară și sarcinile partidului", 
secretarul general al P. C. din Ar
gentina, Geronimo Arnedo Alvarez, 
a subliniat necesitatea unirii tuturor 
forțelor democratice și patriotice ar- 
gentinene în lupta pentru realizarea 
independenței economice și politice 
a țării. Vorbitorul a menționat, tot
odată, schimbările pozitive surveni
te in ultimul timp în Argentina, 
între care înlăturarea dictaturii mi
litare, cuceririle din domeniul drep
turilor și libertăților civile, precum 
și măsurile progresiste din domeniul 
politicii externe. Geronimo Arnedo 
Alvarez a declarat că. P.C. din Ar-

BUENOS AIRES

Măsuri vizind extinderea controlului statului 
in economie

Convorbirile indo-pakistaneze

Președintele Misael Pastrana Bor
rero a transmis, la rîndul său, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj de sănătate și fericire, declarînd 
că așteaptă cu deosebit interes apro
piata vizită oficială in Columbia a 
șefului statului român și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Această vizită — 
a subliniat președintele Columbiei — 
marchează un moment de o deose
bită importanță în relațiile dintre 
România și Columbia, va contribui 
Ia dezvoltarea pe multiple planuri 
a acestor relații, spre binele și pros
peritatea ambelor popoare.

gentina va sprijini activ guvernul In 
înfăptuirea cu hotărire, a programu
lui eliberării naționale și sociale.

Referindu-se la situația internațio
nală, vorbitorul a arătat că revolu
ția cubaneză a deschis o nouă eră 
pentru emisfera occidentală și , că 
primele luni ale anului 1973 au in
trat în istorie ca o perioadă de noi 
și mari succese ale forțelor progre
sului și socialismului.

în continuare a luat cuvintul se
cretarul C.C. al partidului pentru 
problemele organizatorice, Athos 
Fava, care a arătat că P.C. din Ar
gentina numără în prezent 116 000 
de membri, iar 40 000 de tineri sînt 
uniți în Federația Tineretului Co
munist. El a relevat că în perioada 
care a trecut de la cel de-al 
XIII-lea Congres, desfășurat in 
cursul anului 1969, în partid au in
trat peste 25 000 de persoane, dintre 
care 65 la sută sînt muncitori și 
funcționari în marile întreprinderi.

riguros asupra creditelor acordate de 
băncile și companiile financiare par
ticulare.

Guvernul a hotărît, de asemeneti, 
să plaseze sub controlul statului So
cietatea producătorilor de carne, 
principala întreprindere .particulară 
specializată în comercializarea cărnii 
in Argentina și în străinătate,./cu o 
cifră de afaceri de peste 600 milioa
ne dolari în anul 1972.

Gandhi, care a avut loc marți după- 
amiază. precum și în urma schim
bului de mesaje dintre premierii 
celor două țări, efectuat prin inter
mediul șefului delegației pakistaneze 
la convorbiri, se apreciază că aces
tea au intrat în etapa decisivă. Mi
nistrul de stat pakistanez pentru a- 
facerile externe, Aziz Ahmed, care 
conduce delegația țării sale, a califi
cat întilnirea cu Indira Gandhi drept 
„una dintre cele mai folositoare".

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U. R. S. S. 
l-a primit pe ambasadorul 

României
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres, N. Crețu, transmite : Am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Uniunea Sovietică, Gheor
ghe Badrus, a fost primit la 22 au
gust de către A.N. Kosighin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice. Cu acest prilej a 
avut loc o convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească.

Președintele Republicii 
Africa Centrală l-a primit 

pe ministrul român 
al economiei forestiere 

și materialelor de construcții
BANGUI 22 (Agerpres). — Jean 

Bedel Bokassa, președintele Repu
blicii Africa Centrală, l-a primit pe 
Vasile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții, 
care face o vizită oficială în această 
țară.

Discuțiile purtate cu acest prilej 
s-au referit la stadiul actual al re
lațiilor româno-centrafricane, hotă- 
rindu-se aplicarea imediată a acor
durilor semnate, în luna iulie, la 
Mangalia, cu prilejul vizitei neofi
ciale efectuate în țara noastră de 
președintele Republicii Africa Cen
trală.

Totodată, tovarășul Vasile Patili- 
neț a transmis președintelui Bokas-, 
sa, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și 
progres poporului centrafrican.

CONSFĂTUIREA REPREZENTANȚILOR 

CONDUCERILOR MINISTERELOR 
AFACERILOR EXTERNE 
DIN ȚĂRI SOCIALISTE

ww* 1 . "jr/.v se fc

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). — 
Guvernul argentinean a promulgat, 
la 21' august, legea prin care capita
lurile băncilor particulare, ale com
paniilor financiare și de credit, pre
cum și ale societăților de binefaceri 
sînt trecute sub controlul Băncii. 
Centrale a țării. în baza acestei legi, 
care a fost votată îri unanimitâfe de 
Congresul Național, Banca Centrală 
argentineană va exercita un control

DELHI 22 (Corespondență de la
I. Puținelu). — Delegațiile indiană și 
pakistaneză la. actualele convorbiri 
de la Delhi, consacrate soluționării 
problemelor umanitare rezultate din 
conflictul din decembrie 1971, și-au 
reluat discuțiile, miercuri, în încer
carea de a ajunge, la o formulă de 
compromis.

După primirea celor două delega
ții de către primul ministru Indira

BERLIN (Agerpres). — între 20 și 
22 august 1973 a avut loc la 
Berlin consfătuirea reprezentanți
lor conducerilor ministerelor a- 
facerilor externe din Republica So
vietică Socialistă Bielorusă, Republi
ca Populară Bulgaria, Republica So
cialistă Cehoslovacă, Republica 
Populară Domocrată Coreeană, Re
publica- Cuba, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară Mon
golă, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, Repu
blica Sovietică Socialistă Ucraineană, 
Republica Populară Ungară, Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste. în 
timpul consfătuirii s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu pro
blemele viitoarei sesiuni, a XXVIII-a, 
a Adunării Generale a O.N.U. Con
sfătuirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE

CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST
MOSCOVA. — La Institutul de 

construcții și arhitectură din Kiev 
a avut loc adunarea festivă a re
prezentanților oamenilor muncii 
din capitala Ucrainei. Au partici
pat I. P. Pogrebneak, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. din Ucraina, S. E. 
Stețenko. prim-vicepre ședințe al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
republicii, P. A. Rozenko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președinte al Comitetului de stat 
al planificării al Ucrainei, G, G. 
Seveli, ministrul afacerilor externe 
al Ucrainei, V. S. Șevcenko, pre
ședinta Asociației ucrainene de 
prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, conducerea filialei re
publicane a Asociației de prietenie 
sovieto-romănă, miniștri, activiști 
de partid și de stăt.

Despre semnificația zilei de 23 
August și- despre realizările po
porului român în opera de con
struire a socialismului au vorbit
B. P. Kovalevski, adjunct al mi
nistrului învățământului superior 
și mediu de specialitate, membru 
al conducerii filialei republicane 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, și Alexandru Ungur, con
sul general al României la Kiev. 
In încheierea adunării a avut loc 
un spectacol festiv susținut de ar
tiști de frunte ai scenei ucrainene. 
Cu același prilej, la Institutul de 
construcții și arhitectură din Kiev 
a fost organizată o expoziție de 
fotografii, ilustrînd succesele po
porului român în anii construcției 
socialiste.

La Moscova, Leningrad și Minsk 
s-a deschis „Decada cărții româ
nești". La Comitetul de stat pen
tru tipărituri, poligrafie și vînzări 
de carte din Moscova a avut loc o 
adunare festivă.

Revista sovietică „Ogoniok" a 
consacrat un amplu grupaj Româ
niei. „Dialog cu viitorul" este titlul 
articolului principal. Pe prima pa
gină a grupajului este inserat me
sajul de salut adresat revistei de 
către tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer. membru al Comitetului. Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al
C. C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

In sala de festivități a Consiliu
lui de Ajutor Economic. Reciproc 
din Moscova a avut loc o adunare 
festivă. Au luat parte membrii re
prezentanțelor permanente ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. Aii ros
tit cuvinte de salut V. N. Titov, 
prim locțiitor al reprezentantului 
permanent al U.R.S.S. la C.A.E.R., 
și R. Goerbing, locțiitor al secreta
rului C.A.E.R.

In seara zilei de 22 august, am
basadorul țării noastre la Moscova 
a rostit o cuvîntare la ponturile 
de televiziune sovietice.

HAVANA. — Sub auspiciile In
stitutului cubanez pentru prietenie 
cu popoarele lumii și ale Ambasa
dei României, în incinta Univer
sității din Havana a fost inaugu

rată expoziția de fotografii „Româ
nia". Cu acest prilej, Alberto Quin
tana, președintele Institutului cu
banez pentru prietenie cu popoa
rele lumii, a subliniat importanța 
acestei expoziții în contextul a 
două evenimente majore : aniver
sarea zilei de 23 August și vizita 
în Cuba a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — vizită care, a spus 
vorbitorul, va contribui la adipci- 
rea și ridicarea pe o treaptă supe
rioară a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre Cuba 
și România.

HANOI. — La Ambasada Româ
niei din Hanoi a fost organizată o 
conferință de, presă.

De asemenea, la Hanoi a fost 
organizată o seară a prieteniei 
vietnamezo-române la care au par
ticipat vicepreședintele C.R.C.S., 
Vu Quoc Uy, reprezentanți ai in
stituțiilor centrale și ai populației 
capitalei.

In comuna La Hien, regiunea 
Bac Thai, a avut loc o adunare 
festivă.

Comitetul vietnamez pentru re
lații culturale cu străinătatea a or
ganizat o adunare festivă la coo
perativa agricolă de producție Moa 
Bac, înfrățită cu C.A.P. Gingiova- 
Dolj.

PHENIAN. — La Palatul Cultu
rii din Sariwon, reședința regiunii 
Hoanhe de nord, a avut loc o adu
nare festivă. In prezidiu au luat 
loc Toi -Mun Săn, secretar al Co
mitetului regional al Partidului 
Muncii din Coreea, Kim Bon Un, 
președintele Comitetului adminis
trativ al orașului Sariwon, repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat. A fost prezent Du
mitru Popa, ambasadorul României 
la Phenian.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, președintele 
Comitetului administrativ al orașu
lui Sariwon și ambasadorul român 
au vorbit despre insurecția națio
nali antifascistă armată de la 23 
August 1944, drumul de luptă și 
realizările obținute de poporul 
-român, au relevat, totodată, rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre cele două țări și popoare.

De asemenea, la garnizoana ora
șului Phenian a avut loc „o adu
nare prietenească, în cadrul căreia 
au luat cuvintul general-locotenent 
Kim Riong lin, șefii! garnizoanei 
capitalei, și ambasadorul României. 
A fost organizai un stand de fo
tografii cu aspecte din activitatea 
militarilor români și s-a prezentat 
filmul artistic „Dacii".

LIMA. — Sub auspiciile Amba
sadei României din Lima și ale 
Universității naționale „Mayor de 
San Marcos" în Peru s-a deschis 
„Săptămâna culturii românești". In 
localul Universității au fost inau
gurate expozițiile „Realizările 

poporului român în economie, cul
tură. și știință" și „Artizanatul 
popular", în cadrul cărora vor fi 
proiectate filme documentare ro
mânești. Luînd cuvintul la festivi
tatea inaugurării „Săptămînii cul
turii românești", ambasadorul țării 
noastre la Lima, Mircea Nicolaes- 
cu, a prezentat principalele reali
zări ale poporului român in con
strucția socialistă.

BUDAPESTA. — Miercuri a avut 
loc solemnitatea depunerii de co
roane de flori la, Monumentul eroi
lor români care și-au jertfit viața 
pentru eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist, din Rakosliget, Buda
pesta. Coroanele au fost depuse de 
Ion Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta, colonel Ion Pușcaș, 
atașatul militar român. Au partici
pat general-maior Pești Endre, co
mandantul garnizoanei Budapesta, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Ungare.

ULAN BATOR. — Ambasada 
Rorrțâniei de la Ulan Bator a or
ganizat o conferință de presă. Am
basadorul Traian Gîrba a vorbit 
despre semnificația sărbătorii po
porului român.

DELHI. — La Delhi a avut loc 
o adunare festivă organizată de A- 
sbciația de prietenie India—Româ
nia. Au participat G. S. Dhillon, 
președintele Camerei Populare a 
parlamentului, G. Murahari, vice
președinte al Camerei Superioare 
a parlamentului.

Președintele Camerei Populare, 
precum și membrii delegației par
lamentare indiene, care au vizitat 
recent țara noastră, au împărtășit 
impresiile despre România, sub
liniind, totodată, bunele relații 
existente între cele două țări. „Re
lațiile dintre țările noastre au la 
bază cooperarea și avantajul reci
proc. Am primit un ajutor însem
nat. din partea României în dome
niul rafinării petrolului. Sintem 
siguri că vom găsi numeroase alte 
domenii de cooperare în interesul 
reciproc" — a declarat, in cuvin
tul său, G. S. Dhillon.

.TIRANA,.,--- Comitetul albanez 
pentru -relații culturale și de prie
tenie cu străinătatea și StudioUl 
de filme „Albania Nouă" au orga
nizat, la Palatul culturii din Tira
na, o gală a filmului românesc. A 
fost prezentat filmul „Asediul". 
Au participat Hasan Duma, ad
junct al ministrului învățămîntului 
și culturii, Skender Konica și Mu
rat Angani, directori in M.A.E.

ANKARA. — La Consulatul ge
neral al țării noastre din Istanbul 
a. fost organizată o conferință de 
presă.

HELSINKI. — La Helsinki a a- 
vut loc o seară culturală organi

zată de Asociația de prietenie 
România-Finlanda. A fost pre
zentat filmul documentar privind 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Finlanda, precum și un pro
gram folcloric românesc și finlan
dez.

PARIS. — Ambasadorul Româ
niei la Paris, Constantin Flitan, a 
organizat miercuri o conferință 
de presă, in care a relevat succe
sele înregistrate de poporul nostru 
în construcția socialistă și s-a re
ferit pe larg la politica de coope
rare și colaborare pe care România 
o promovează pe arena internațio
nală, la eforturile țării .'noastre 
pentru consolidarea climatului de 
destindere, înțelegere și pace pe 
continentul european.

BONN. —. La sediul societății 
pentru relații cu străinătatea din 
Dortmund s-a deschis o expoziție 
care ilustrează istoria milenară a 
poporului nostru; In același oraș 
a avut loc deschiderea unei expo
ziții de afișe turistice românești. 
De asemenea, în aula Universității 
din Hamburg a avut loc o adunare 
festivă. Reprezentanți ai munici
palității, cadre didactice și studenți 
au audiat conferința profesorului 
român dr. Robert Deutsch „Româ
nia pe drumul deschis la 23 August 
1944".

ROMA. — In cunoscuta localita
te Viareggio a fost organizată — 
din inițiativa Asociației recreative 
culturale italiene și a Ambasadei 
României la Roma — o manifes
tare consacrată zilei de 23 August. 
In continuare, ansamblul folcloric 
„Mărțișorul" al Casei de cultură a 
studenților clujeni a prezentat un 
spectacol. Cu același prilej, la Via
reggio a avut loc vernisajul unei 
expoziții colective de pictură, apar- 
ținînd unui grup de nouă pictori 
clujeni.

NICOSIA. — La Ambasada 
României din Nicosia a avut loc o 
conferință de presă.

Radioteleviziunea cipriotă a trans
mis un program de muzică popu
lară românească și filme documen
tare românești.

TEL AVIV. — La Ambasada 
României din Tel Aviv a fost orga
nizată o conferință de presă. Am
basadorul României in Israel, Ion 
Covaci, a făcut o amplă expunere 
cu privire la semnificația zilei de 
23 August 1944 in istoria poporului 
nostru.

DJAKARTA. — Ambasadorul 
României la Djakarta, Marin 
Alexie, a organizat o conferință 
de presă. Totodată, au fost pre
zentate filmele documentare „Zidu
rile orașului", „Suita bănățeană", 
„Muzeul Academiei" și „Mamaia".

ÎN PREAJMA IMPORTANTEI VIZITE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI ALE AMERICII LATINE
AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT ■

Pe itinerarul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în țări 
ale Americii Latine, o etapă 
este Costa Rica, republică din 
America Centrală, cu care țara 
noastră întreține relații priete
nești.

Istoria Republicii Costa Rica, țară 
care și-a cucerit prin luptă dîrză 
independența de stat în 1821, cu
prinde numeroase momente de grea 
încercare pentru bravul său popor. 
Cînd Columb a pornit , în cea de-a 
patra și ultima sa expediție spre 
„Lumea Nouă", a debarcat pe un 
țărm â cărui vegetație luxuriantă, 
uimindu-1, l-a făcut să exclame : 
„Heaqui costa rica !“ („Iată țărmul 
bogat !“). Așa spune legenda. Cert 
este că, de atunci, acea fîșie îngustă 
de pămînt — cea mai îngustă din 
America Centrală — scăldată de 
apele Oceanului Pacific și Mării 
Caraibilor, a primit numele de Costa 
Rica.

Țară cu .neasemuite frumuseți na
turale, supranumită și „Elveția 
Americii", Costa Rica este străbătută 
de la nord la sud de masivul Cordi- 
lierilor centrali, cu vulcani activi, iar 
de-a lungul țărmurilor se întind 
cîmpii brăzdate de panglicile argin
tii ale rîurilor ce coboară din munți. 
Clima generoasă, pămîntul deosebit 
de fertil pentru această țară muntoa
să fac posibilă cultivarea cafelei, 
bananelor, tutunului, trestiei de zahăr, 
porumbului, orezului, cartofilor etc. 
Înveșmîntată în verdele plantațiilor 
și al pădurilor tropicale, bogate în 
arbori dâ esențe prețioase, Costa 
Rica adăpostește în subsolul ei im
portante rezerve de minerale utile : 
aur, argint, mangan, bauxită.

„Coasta bogată" rămîne totuși o 
țară în curs de dezvoltare, cu proble
mele specifice acestui grup de state. 
„Problemele țării noastre ca, de alt
fel, ale întregii Americi Centrale — 
declara președintele Republicii Costa 
Rica, Jose Figueres — încap într-o 
ceașcă de cafea". într-adevăr. pre
tutindeni, pe platoul central sau în 
cîmpie. cultura dominantă este ca
feaua. In fiecare sat întîlnești la 
marginea drumului un depozit sus
pendat pe piloni, cu jgheaburi de 

lemn, prin care boabele de cafea se 
scurg în camioape sau în care cu 
două roți. Direct sau indirect, toată 
populația țării este antrenată în pro
ducția și exportul cafelei. O ceașcă 
din această aromată băutură înseam
nă foarte mult pentru costaricani. 
Prețul cafelei mai determină și azi 
nivelul de trai al costaricanilor. căci 
cafeaua împreună cu bananele aco
peră trei sferturi din exporturile 
tării. Industria costaricană este re-

Azi va prezentam:

COSTA RICA
SUPRAFAȚA : 50 700 kmp.; POPULAȚIA : 1 800 000 de lo

cuitori ; CAPITALA : San Jose ; ORAȘELE PRINCIPALE : Li

mon, Alajuela, Puntarenas, Peredia, Cartago, Liberia; 
FORMA DE GUVERNÂMÎNT : republică

prezentată doar de mici întreprinderi 
cu profiluri foarte diferite : fabrici 
de zahăr, bere, mobilă, țigări, ule
iuri comestibile, fosfați. ./

Timp de un sfert de secol, în această 
regiune cu un climat politic vulcanic, 
Costa Rica a reprezentat o adevărată 
„oază a păcii". Eliberată de povara 
cheltuielilor militare. Costa Rica este 
în măsură să aloce o bună parte din 
buget în scopul dezvoltării învăță- 
mîntului și culturii. „Tara noastră 

are mai mulți învățători decît poli
țiști" — spun cu mîndrie costarica- 
nii. Dacă în 1948 jumătate din popu
lația țării era analfabetă, astăzi nu
mărul neștiutorilor de carte este 
foarte redus. Universitatea din San 
Jose, fondată în anul 1843, se bucură 
de un bun renume pretutindeni la 
sud de Rio Grande.

O serie de reforme constituționale, 
de măsuri economice și sociale în 
folosul populației, inițiate de Josă

Figueres încă în perioada de un an 
cînd a condus o junta provizorie, 
s-au prelungit în timpul celor trei 
mandate de președinte — ultimul 
fiind reînnoit prin alegerile din 
1970. Astfel, autoritățile de la San 
Jose au constrîns puternicul trust 
„United Fruit", cu ramificații în toa
te țările Americii Centrale, să-și ma
joreze substanțial redevențele dato
rate statului costarican. Totodată, șco
lile, spitalele, căile ferate, sursele 

de energie electrică și plantațiile de 
cacao — aparținînd pînă atunci trus
tului nord-american — au fost trecute 
sub control național. Mai recent, o 
altă societate străină — „Northern 
Pailways Co" — a fost determinată 
să abandoneze monopolul pe care îl 
deținea, încă din secolul trecut, asu
pra căilor ferate. Importante sectoa
re ale economiei se află în prezent 
sub controlul statului : electricitatea, 
transporturile, telefoanele, industria 

țigărilor și băuturilor sînt naționa
lizate.

Orientîndu-și eforturile asupra 
principalei ramuri economice — a- 
gricultura — guvernul costarican a 
luat, în același timp, o serie de mă
suri vizind stimularea industrializă
rii. Un „birou de planificare", însăr
cinat cu promovarea progresului eco
nomic și social, elaborează programe 
de dezvoltare în perspectivă a 
economiei naționale, pe linia va

lorificării în folosul propriu a
resurselor materiale și umane.

Costa Rica promovează o po
litică externă de colaborare și coo
perare cu toate'țările, indiferent de 
orînduirea lor social-politică.
, Deși situate la mari distanțe una 
de alta, România și Costa Rica au 
stabilit și dezvoltă legături de prie
tenie și colaborare, întemeiate pe e- 
galitate în drepturi, pe respectarea 
principiilor suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc. Poporul român privește cu 
simpatie eforturile depuse de poporul 
costarican pentru dezvoltarea econo
mică, socială și culturală a ță
rii, pentru ridicarea nivelului său de 
viață și civilizație. în ultima vreme 
au fost deschise noi căi de cunoaște
re și apropiere prin intermediul unor 
contacte și dialoguri la diferite ni
veluri. Relațiile economice româno- 
costaricane au fost reglementate 
printr-un acord comercial, care a 
creat cadrul favorabil dezvoltării 
schimburilor de mărfuri și cooperării 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări. De ambele părți se apreciază că 
există posibilități pentru adincirea 
și diversificarea in continuare a re
lațiilor prin promovarea de noi 
forme și acțiuni concrete de coo
perare economică, tehnică și cultural- 
științifică. Faptul că popoarele noas
tre sînt animate de aceleași aspira
ții către pace și progres, afinitățile 
de limbă constituie o chezășie că re
lațiile dintre ele se vor dezvolta pe 
o bază trainică.

în acest sens, apropiata vizită în 
Costa Rica a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al României, este așteptată 
cu viu interes la San Jose, convorbi
rile la nivel înalt româno-costari- 
cane constituind un moment de cea 
mai mare însemnătate în istoria re
lațiilor dintre cele două țări. Fără 
îndoială că, prin rezultatele sale, vi
zita va deschide largi Z perspective 
pentru Intensificarea colaborării și 
cooperării pe multiple planuri dintre 
România și Costa Rica, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii 
între toate națiunile.

Gh. CERCELESCU

Ambasadorul României 
la Varșovia, Mihai Marin>a fost 
primit de Zygmund Moskwa, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone. în tim
pul convorbirii, care a avut loc în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a fost reliefată evoluția pozitivă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre cele două țări 
și popoare.

Tratative între R.D.G. și 
R.F.G. caPitala R D.G. au în
ceput tratative între R.D. Germană 
și R.F. Germania privind reglemen
tarea asistenței juridice în domeniul 
circulației. S-a convenit ca tratati
vele să fie continuate la Bonn, la 11 
octombrie 1973.

Ambasadorul R. P. Chine
ze în Mexic, Hsiun« Hsiang-hui, 
a semnat în numele guvernului R.P. 
Chineze al doilea protocol adițional 
la Tratatul privind interzicerea ar
melor nucleare în America Latină. 
După cum se știe, acest protocol 
invită puterile nucleare să respecte 
clauzele generale ale tratatului și să 
se angajeze să nu recurgă la folo
sirea sau amenințarea cu folosirea 
armelor nucleare împotriva statelor 
semnatare.

Complot în Filipino. La 
Manila s-a anunțat că senatorul de 
opoziție Benigno Aquino va compărea, 
Ia 27 august, în fața unui tribunal 
militar, sub acuzația de participare 
la un complot împotriva vieții pre
ședintelui Filipinelor, Ferdinand 
Marcos. Alte 31 de persoane, impli
cate în același complot, vor fi tra
duse în fața unor instanțe militare 
la o dată care nu a fost încă stabi
lită.

Un proiect privind reali
zarea unui sistem de edu
cație prin televiziune a fost 

prezentat de Organizația Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO), guvernelor Ve- 
nezuelei, Boliviei, Columbiei, Repu
blicii Chile, Ecuadorului, Perului, Ar
gentinei, Paraguayului și Uruguayu- 
lui.

Edward Gierek, p^m-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit 
miercuri pe Hans Jurgen Wischnew- 
ski, membru al conducerii partidului 
social democrat, deputat în Bundes- 
tagul R.F.G. întrevederea a prilejuit 
o convorbire referitoare la dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări, 
anunță agenția P.A.P.

H. Kissinger a fost numit 
secretar de stat al S.U.A. 
Președintele Richard Nixon a anun
țat miercuri seară, în cadrul unei 
conferințe de presă televizate, demi
sia lui William Rogers din funcția de 
secretar de stat al S.U.A. și numirea, 
în acest post, a lui Henry Kissinger, 
informează agențiile United Press 
International, Reuter și France 
Presse.

Consiliul Ligii Arabo 
își va deschide lucrările la 10 sep
tembrie, la nivel de miniștri ai afa
cerilor externe. Participanții vor lua 
în _ dezbatere evoluția situației din 
Orientul Apropiat. Potrivit unor sur
se ale Ligii Arabe, secretarul acestei 
organizații, Mahmud Riad, pregăteș
te în prezent un raport asupra si
tuației internaționale în general și 
asupra lumii arabe în special.

Reuniunea unor experli 
pentru probleme economi
ce și politice din 20 de {ări 

din Africa, Asia și America Latină, 
consacrată discutării unor subiecte 
ce vor figura pe agenda apropiatei 
conferințe la nivel înalt de la Alger 
ă țărilor nealiniate se desfășoară la 
Santiago de Chile. Participanții ana
lizează o serie de studii elaborate în 
Chile și în alte țări cu privire la in
vestițiile străine în țările în curs de 
dezvoltare și la protejarea resurselor 
naturale.

„Cosmos-580".La 22 ausust- 
în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-580". Agenția TASS anunță 
■că la bordul satelitului au fost in
stalate aparate destinate continuării 
explorării spațiului cosmic.
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