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0 VIBRANTĂ MANIFESTARE A UNITĂȚII DINTRE PARTID, 
POPOR Șl FORȚELE NOASTRE ARMATE

Marea adunare populară de la Monumentul Eroilor Patriei, prilejuită de înaintarea la gradul de general,
absolvirea Academiei militare și acordarea gradului promoției de ofițeri activi 23 August 1974

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al parti
dului. președintele Republicii Socia
liste România, comandant suprem al 
forțelor armate, marți dimineața, oe 
olatoul dm fata Monumentului Eroi
lor Patriei din Caoilală. a avut loc 
o mare adunare populară oreanizaiă 
cu prilejul înaintării Ia gradul de 
general, absolvirii Academiei mi
litare de către n nouă promoție 
de ofițeri, acordării gradului de 
locotenent absolvenților școlilor mi
litare de ofițeri activi din Ministerul 
Apărării Naționale $1 Ministerul de 
Interne — promoția 23 August 1974.

Generalii înaintați In grad, subuni
tățile de absolvenți reprezentând 
toate armele se află pe platoul din 
fata monumentului.

Expresie vie a legăturii de ne
zdruncinat dintre armată si nopor, 
zeci de mii de oameni ai muncii din 
întreprinderile si Instituțiile Capita
lei. reprezentanți ai gărzilor patrio
tic. si ai formațiunilor de pregătire 
militară a tineretului, ai organiza
țiilor de pionieri sint prezenti la a- 
ceastă solemnitate. Mulțimea poartă 
drapele roșii și tricolore, pancarte pe 
care sint înscrise urările ..Ceausescu- 
P.C.R.". ..Stima noastră si mîndria — 
Ceaușescu România*4. ..Trăiască Ar
mata noastră populară

Sint prezenti membri ai C.C. al 
P.C.R.. Consiliului de Stat si ai gu
vernului. conducători ai unor insti
tuții centrale, oameni de stiintâ si 
cultură, veterani din războiul anti
fascist, generali și ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate.

Este ora 10.00. Un sunet prelung 
de trompetă vestește sosirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Răsună 
puternice urale si ovalii. Toți cei 
prezenti — militari, oameni ai mun
cii — aclamă entuziast, scandează 
..Ceausescu — P.C.R.". ..Ceausescu — 
P.C.R.“.

In '■Intimpinare au venit generalul 
de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale, si Emil Bobu. 
ministrul de interne.

Formațiile aliniate prezintă ono
rul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al for
țelor armate, primes!e raportul co-
(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși generali și ofițeri.
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, generalilor și ofi
țerilor, cetățenilor prezenți la a- 
ceastă mare adunare populară, tu
turor locuitorilor Capitalei patriei 
noastre socialiste, tuturor militari
lor forțelor armate, un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat, a guvernului 
Repubiicii Socialiste România, pre
cum și din partea mea personal — 
împreună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice).

Această solemnitate are o 
importanță deosebită pentru arma
ta noastră, pentru întregul nostru 
popor ; in această zi s-a acordat 
un număr mare’de grade de gene
rali și ofițeri — atit unor cadre 
din rindul armatei, cit și din tru
pele Ministerului de Interne. A- 
ceasta va avea, fără îndoială, o in
fluență puternică in ridicarea nive
lului de pregătire de luptă $1 
politică a trupelor patriei noastre, 
în întărirea capacității de apărare 
a țării. (Aplauze ; se scandează t 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Avem un număr de 60 noi ge
nerali ; alți generali au fost avan

sați in grad. Totodată, s-au acordat 
grade unor generali in rezervă și 
în retragere, precum și unor co
lonei. Aceasta constituie o apre
ciere pe care partidul și guvernul 
o acordă acelora care, în momente 
grele, și-au slujit poporul și patria, 
au răspuns chemării partidului 
pentru a lupta împotriva Germa
niei hitleriste, pentru salvarea 
țării. (Aplauze puternice).

Avem cîteva sute de noi ofițeri 
absolvenți ai Academiei militare. 
Fără îndoială că în activitatea lor 
dm unități se va face simțită pe
rioada petrecută în Academia mili
tară, unde au studiat experiența 

de luptă atit a armatei noastre, cit 
și a altor armate, și-au însușit arta 
și știința militară, s-au pregătit 
pentru a apăra ■ cuceririle revolu
ționare și interesele supreme ale 
întregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

Tot astăzi, armata noastră pri
mește un număr de peste 2 000 de 
noi ofițeri — tineri muncitori, ță
rani, intelectuali, care s-au pregătit 
în școlile militare ; ei vor contri
bui la ridicarea nivelului de in
struire, de luptă și politică, Ia pre
gătirea armatei, a întregului po-

(Conlinuare in pag a 11-a)

Înaltă prețuire luptei pentru cauza partidului, 
A LIBERTĂȚII Șl FERICIRII POPORULUI

Solemnitatea conferirii unor titluri și ordine ale Republicii Socialiste România

La Palatul Republicii a avut Ioc, 
marii la amiază, solemnitatea inmi- 
r.ârii unor înalte titluri si ordine ale 
Republicii Socialiste România, confe
rite prin decrete prezidențiale, cu 
prilejul aniversării a 30 de ani de la 
eliberarea României de sub domina
ția fascistă.

înaiteie distincții au fost laminate 
; de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co- 
tnunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România.

La solemnitate au participat tova- 
r-:- ’ Emil Bodneraș. Manea Mănescu, 
Maxim Bertrbianu, Elena Ceausescu, 
Gheorehe Cioară, Lina Ciobanu. Flo
rian Danălachc, Emil Drâgăncscu, 
Janos Ta7ekas. Petre Lupu, Ion 
Gheorgbe Maurer, Paul Niculescu- 

Mizil. Gheorghe Pană. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Radulescu. I.conte 
Râutu, Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, 
Vasile Vilcu, Ștefan'Voitec. Chivu 
Stoica, Constantin Bâbălău, Emil 
Bobu, Cornel Burtică. Mihai Dalca, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
net. Ion Pățan, losif Uglar. Ștefan 
Andrei, Nicolae Giosan. Gheorghe 
Oprea, membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat si ai guvernului, 
conducători de instituții centrale si 
organizații obștești, veterani ai miș
cării comuniste și muncitorești din 
tara noastră, generali — participant 
la insurecția de la 23 august 1944 și 
la războiul antifascist.

După lnminarea titlurilor șl ordi
nelor conferite a luat cuvin tul tova

rășul Constantin Pirvulescu, care a 
spus :

In numele tovarășilor distins! eu 
cel mai înalt titlu al Republicii, la 
această a XXX-a aniversare a în
scrierii unei noi file in istoria patriei 
noastre, doresc să exprim. înainte de 
toate, sentimentele noastre de pro
fundă gratitudine Comitetului Cen
tral. in frunte cu secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vreau sâ mărturisesc. In același 
timp, sentimentele noastre de adincă 
mindrie pentru întreaga operă pe 
care partidul nostru, In fruntea clasei
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cuvîntarea
Dragi tovarăși,
Doresc ca, în numele Comitetului 

Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat, al guvernului, precum 
și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor, cele mai 
calde felicitări cu prilejul acordă
rii acestor înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România.

Felicit pe Eroii Republicii So
cialiste România, pe Eroii Muncii, 
pe cei decorați cu ordinul „Victo- 
r.a socialismului", cu celelalte or
dine ale Republicii Socialiste 
România ! Acesle distincții acor-

tovarășului Nicolae Ceaușescu
date de partid și de stat sînt o 
expresie a aprecierii activității pe 
care fiecare dintre dumneavoastră 
a’.i desfășurat-o în diferite împre
jurări, în anii grei ai ilegalității, 
cit și după 23 August, în anii con
strucției socialiste, pentru înfăp
tuirea programului partidului nos
tru. Ele sint o apreciere a felului 
cum ați slujit cauza partidului, a 
clasei muncitoare, a poporului nos
tru, cauza construcției socialiste.

Doresc să adresez, de asemenea, 
felicitări tuturor celor care au fost 
decorați astăzi sau vor fi distinși 

în continuare cu cele peste 9 000 
de ordine, cu miile și sutele de 
mii de medalii ale Republicii So
cialiste România acordate cu pri
lejul acestei mari sărbători națio
nale a poporului nostru.

Fără îndoială că fiecare este pe 
deplin îndreptățit să-și reamin
tească cu mindrie de activitatea 
depusă in slujba clașei muncitoa
re, a poporului, a construcției so
cialiste, să fie mindru că partidul 
și poporul în numele cărora ac
ționează îi apreciază în mod co
respunzător pentru că și-au făcut 

datoria față de partid, față de cla
sa muncitoare. (Vii aplauze).

Am vorbit cu puțin mai înainte, 
la marea adunare de la Academia 
militară, despre contribuția ofițe
rilor care au răspuns la chemarea 
partidului și au acționat cu toată 
hotărirea la 23 August și apoi în 
lupta pentru zdrobirea definitivă 
a Germaniei hitleriste, pentru eli
berarea patriei noastre. Distincții
le acordate astăzi celor prezenți, 
precum și cele ce vor fi acordat»
(Continuare in pag. ji IlI-a)
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
por, pentru apărarea patriei, pen
tru a-șj face datoria in orice mo
ment. la chemarea partidului. (A- 
plauze pulcrnice. prelungite. Se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").

Această solemnitate capătă o 
deosebită importanță și prin aceea 
că are loc în ajunul sărbătoririi a 
30 de ani de la răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste și eliberarea 
tării de sub dominația Germaniei 
hitleriste, de la înfăptuirea victo
rioasă a insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimperialis- 
te. care a deschis poporului român 
calea libertății, a bunăstării și fe- 

citii. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează : ..Ceaușescu-P.C.R.“).

Armata noastră nouă, armata 
populară, pusă in slujba interese
lor întregului popor, s-a născut in 
locul insurecției armate, in focul 
luptei împotriva fascismului, pen
tru zdrobirea definitivă a Germa
niei hitleriste. pentru a asigura 
poporului român un viitor fericit» 
un loc demn în lume. (Aplauze, 
urale : se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R .").

După cum se știe. în împrejură
ri e interne și internaționale favo
rabile de acum 30 de ani — ale 
creșterii urii și luptei poporului 
român împotriva fascismului, ale 
victoriilor strălucite obținute pe 
front de glorioasele armate sovie
tice care, purtînd pe umeri greul 
războiului, dădeau lovituri nimici
toare mașinii de război hitleriste 
— Partidul Comunist Român, u- 
mnd toate forțele antifasciste, rea
liste ale țării ce se pronunțau 
într-o formă sau alta pentru a se 
pune capăt dictaturii fasciste și 
dominației Germaniei hitleriste. a 
organizat și înfăptuit insurecția 
națională armată antifascistă și 
antiimperialistă și a trecut la ni
micirea rezistenței trupelor ger
mane.

Acționînd în deplină unitate, ar
mata, gărzile patriotice, detașa
mentele de muncitori, intelectuali 
și țărani ce s-au constituit ad-hoc 
au pornit la lupta cu arma în 
mină împotriva Germaniei hitîe- 
r.ste. (Aplauze, urale prelungite). 
Chiar aici, unde se ține astăzi a- 
ceastâ mare adunare populară, se 
afla un centru de rezistență al 
trupelor germane fasciste. In noap® 
tea insurecției trupele române au i 
luat cu asalt clădirea și in doua 
zile au lichidat rezistența fascistă. 
Tot așa s-a întîmplat și cu alte 
centre de rezistență din Capitală 
și din alte orașe și localități ale 
patriei noastre. Poate unii din ofi
țerii mai in vîrstă prezenți aici își 
amintesc de aceasta : poate unii au 
fost chiar participant la această 
luptă. Este, intr-adevăr, un merit 
de onoare al armatei noastre că a 
înțeles răspunderea ce-i revenea 
«n fața patriei și poporului, că a 
răspuns chemării partidului și a 
întors armele împotriva Germa
niei hitleriste, luptînd cot la cot 
cu armata sovietică pentru elibe
rarea deplină a țării noastre și a- 
poi pentru eliberarea Ungariei și 

Cehoslovaciei, pînă la victoria fi
nală asupra Germaniei hitleriste. 
(Aplauze puternice, urale : so 
scandează : ..Ceaușescu-P.C.R.").

In cei 30 de ani care au trecut 
de atunci, în țara noastră s-au 
produs profunde schimbări revo
luționare ; am lichidat cu desft- 
virșire vechea orînduire burghe- 
zo-moșierească. am lichidat cla
sele exploatatoare, am construit 
societatea socialistă și am trecut 
la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Se poate 
spune, deci, câ intr-o perioadă 
scurtă am trecut prin cîteva eta
pe istorice de dezvoltare socială. 
In toata această perioadă, sau mai 
bine zis incă de la crearea sa, 
Partidul Comunist Român s-a do
vedit la înălțimea misiunii sale 
istorice. El a știut să organizeze 
și să conducă luptele clasei mun
citoare. țărănimii, intelectualită
ții. ale întregului popor, să uneas
că strîns toți cetățenii patriei noas
tre — români, germani, maghiari 
și de alte naționalități — să în
tărească solidaritatea dintre toți 
cetățenii și forțele armate. Astfel, 
într-un detașament unic, sub con
ducerea partidului, poporul nos
tru a pășit în acești 30 de ani din 
victorie in victorie, obțlnînd suc
cese de importanță istorică ce au 
ridicat România la un nivel tot 
mai înalt de dezvoltare, asigurînd 
bunăstarea și fericirea maselor 
populare. (Aplauze puternice).

Realizările obținute sînt rodul 
muncii clasei muncitoare, țărăni
mii, intelectualității, al tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. La toate aceste rea
lizări armata noastră a fost pre
zentă, nu numai în lupta pe front, 
ci și in lupta pentru transformarea 
revoluționară a țării, pentru dez
voltarea economico-socială a pa
triei. în această luptă comună s-a 
făurit armata noastră nouă, care 
stă de strajă cuceririlor revoluțio
nare. independenței și suveranită
ții patriei, mersului înainte al po
porului nostru pe calea socialismu
lui și comunismului. (Aplauze pu
ternice, îirale).

Apreciind rezultatele bune ob
ținute in general de militarii-for
țelor noastre armate, doresc să 
relev în mod special rolul impor
tant al militarilor din cadrul Mi- 
nisteruluj de Interne, contribuția t 

•; pț tcate au adus-o “sT"p.'âduc’ tâ-, 
' Salvgardarea cuceririlor reVolu- ’ 

ționare ale poporului, la apărarea 
avutului obștesc și a liniștii și vie
ții cetățenilor, la respectarea lega
lității socialiste și a normelor de 
conviețuire socială. Sînt convins că 
și in viitor ei vor ști să-și facă cu 
cinste datoria față de partid, față 
de popor.

întregul nostru popor întîmpină 
a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă 
cu realizări importante în toate 
domeniile de activitate. Multe or
ganizații de partid județene, multe 
colective din întreprinderi au rea
lizat de pe acum sarcinile planului 
pe acest an și angajamentele pe 
care și le-au asumat în întîmpina- 

rea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei.

în această măreață activitate de 
dezvoltare economico-socială a țârii 
și oamenii muncii din Capitală, 
sub conducerea organizației de 
partid, au obținut realizări însem
nate. Ei și-au realizat angajamen
tele asumate in cinstea acestei 
mari sărbători și au dat asigurarea 
— eu sint convins că așa va fi — 
că, prin aceste realizări, au pus 
temelie trainică înfăptuirii cincina
lului in 4 ani și jumătate. Iată de 
ce doresc ca și de la această adu
nare să adresez calde felicitări co
muniștilor, oamenilor muncii din 
Capitală, pentru realizările obținu
te in îndeplinirea planului cinci
nal. și felicit, totodată, pentru suc
cesele dbbîndite, pe oamenii mun
cii din întreaga țară ! (Aplauze 
prelungite : urale).

Toate aceste înfăptuiri mărețe au 
creat condiții pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai, material 
și spiritual, al întregului popor, 
ne-au permis să trecem, incepînd 
de la 1 august, la noua majorare 
a retribuției care va contribui 
mult la ridicarea nivelului gene
ral de viață al poporului. Se ade
verește încă o dată că tot ceea ce 
facem, țelul suprem al întregii 
noastre activități, al politicii parti
dului, esența societății socialiste 
pe care o ediflcăni o constituie 
bunăstarea și fericirea omului, 
crearea condițiilor pentru manifes
tarea deplină a personalității uma
ne, pentru ca omul să fie deplin 
stăpîn pe destinele sale. (Aplauze, 
urale : se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R.“).

în acest an vom avea Congresul 
al XI-lea al partidului. După cum 
cunoașteți, congresul va adopta 
Programul edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
al înaintării României spre comu
nism, care dă o perspectivă mă
reață dezvoltării patriei noastre 
pînă în anii 2000 ; totodată, con
gresul va adopta Directivele cu 
privire la planul cincinal 1976— 
1980, precum și prognozele de dez
voltare pînă in 1990. Atit Progra
mul. cit și Directivele ’deschid per
spective minunate înaintării po
porului nostru pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, a comunismului. Tot ceea 
cp -am xeaJj/.at pînă acutxu precum 
șf 'pMtdeMe din Program ’ $1 "di n' 
Directive ne dau garanția că po
porul nostru, sub conducerea par
tidului comunist, va asigura ridi
carea României pe noi culmi de 
progres și civilizație ! (Aplauze ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R.”).

în tot ceea ce am realizat un rol 
important a avut colaborarea ■ cu 
țările socialiste, cu țările care pă
șesc pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente, cu toate 
statele lumii. Partidul Comunist 
Român, guvernul țării noastre au 
acționat și vor acționa cu fermi
tate și în viitor pentru dezvolta
rea în continuare a colaborării cu 
toate țările socialiste. Vom acționa 
pentru o politică de pace și co

laborare internațională, pentru a 
asigura poporului nostru, tuturor 
popoarelor lumii condiții cores
punzătoare spre a-și putea consa
cra eforturile dezvoltării economice 
și sociale libere, bunăstării și feri
cirii. (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează: „Ceaușescu și poporul").

Acționînd cu hotărire în direc
ția accentuării cursului destinderii 
și colaborării în viața internațio
nală. nu uităm nici un moment că 
în lume mai sint forțe reacțio
nare. câ mai există zone de con
flicte și încordare. De aceea, tre
buie să facem totul pentru a uni 
toate forțele anti imperialiste, toate 
popoarele spre a asigura pacea și 
colaborarea internațională. în a- 
celași timp, nu uităm că avem răs
punderea față de popor, față de 
cauza socialismului, a progresului 
și libertății popoarelor de a face 
totul pentru ca România, armata 
noastră Să fie gata in orice mo
ment să-și îndeplinească — dacă 
va fi nevoie — obligațiile de apă
rare a patriei, a cuceririlor revo
luționare, socialiste ale întregului 
nostru popor. (Urale puternice, a- 
plhuze).

Ne preocupăm și vom face totul 
pentru a asigura dotarea armatei 
cu tehnică modernă, pentru ridica
rea nivelului instruirii de luptă și 
politice a militarilor noștri, pen
tru pregătirea întregului popor în 
vederea apărării țării. Vom acționa 
in același timp pentru a întări co
laborarea cu țările socialiste mem
bre ale Pactului de la Varșovia, cu 
armatele tuturor țărilor socialiste, 
ale celorlalte țări prietene, consi- 
derind că și această colaborare re
prezintă o contribuție la cauza 
apărării cuceririlor revoluționare, 
a păcii internaționale. (Aplauze, 
urale : se scandează : „Ccaușcscu- 
r.c.R.“).

Doresc să-mi exprim convinge
rea că toți oamenii muncii din Ca
pitală, la fel ca întregul nostru po
por. vor face totul pentru a înde
plini în condiții tot mai bune pla
nul cincinal înainte de termen. 
Le adresez urări de noi și noi suc
cese în întreaga lor activitate. 
(Aplauze puternice ; urale).

îmi exprim, de asemenea, con
vingerea câ generalii și ofițerii, 
militarii forțelor noastre armate 
vor face și în viitor totul pentru 
a-și ridica pregătirea de luptă, ni- 

pregătire culturală și po
litică, ' pentru a răspunde în cele 
mai bune condiții sarcinilor parti
dului și statului nostru.

Cu aceste gîn.duri doresc să a- 
dresez generalilor, ofițerilor care au 
fost avansați astăzi, celor care au 
absolvit Academia militară, cît și 
noilor ofițeri cele mai calde felici
tări și urări de noi și noi succese. 
(Urale puternice, aulauzc îndelun
gate ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R“. Cei prezenți în marea piață 
ovaționează minute în șir pentru 
partid, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România și comandantul 
suprem al Forțelor noastre Ar
mate. tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Decrete prezidențiale de înaintare in grad 
a onor generali 

si de acordare a gradului de general
Prin decrete prezidențiale a 

avut loc înaintarea în grad a 
unor generali și acordarea gra
dului de general unor ofițeri su
periori.

Au fost înaintați :
— la gradul de general-colonel 

următorii generali-locotenenți : 
Vasile Cutoiu, Nicolae Doicaru, 
Nfcolae Militarii ;

— la gradul de general-locote- 
nent următorii generali-maiori : 
Alexandru Augustin. Gheorghe 
Cetină. Constantin Drăghici. Du
mitru Eremia. Dumitru Fotescu, 
Ion Hortopan, Jan Moldoveanu, 
Nicolae Negulescu. Constantin 
Opriță. Mihai Pacepa. Constan
tin Petcu, Nicolae Popa, Ion 
Șu(a :

— la gradul de viceamiral con
traamiralul Gheorghe Sandu.

S-a acordat gradul de general- 
maior următorilor colonei : Ores- 
te Alexiu, Gheorghe Andreescu, 
Ștefan Antonescu. Vasile Aramă, 
Gheorghe Bălcanu, Ion Borde- 

lu. Vasile-Gheorghe Bucur. Eu- 
gcniu Chelaru, Constantin Cio- 
roianu, Onlșor Circu. Dragoș Co
jocarii, Iile Constantincscu, Ni
colae Cucu, Gheorghe Dincules- 
cu, Grigore Drăghici, Dumitru 
Dumitrescu, Nicolae Dumitru, Is- 
tifie Geartu, Gheorghe Gheor
ghiu, Aurel Golcea, Gică Gorgo- 
noțu, Gheorghe Iftime, Petre Iile, 
Constantin Ioana, Aurel Ion, 
Gheorghe Ionescu, Nicolae Iscru- 
lescit, loan Lințu, Emil Macri. 
Bogdan Marinescu, Luigi Mar- 
tiș, Vasile Mihalache. Taiche Mi- 
troescu, Florea Nicolaescu, Ilie 
Nicolau. Cornel Olaru, Constan
tin Olteanu. Leandru Panait, 
Toader Perju-Ursu, Alexandru 
Petrioean, Octavian Pop, George 
Popa, Mircea Popa, Vasile Po
pescu, Aurel Rftican, Dumitru 
Roșu, Ion Scrieeiu. Corneliu Soa
re, Teodor Stanca, Gheorghe Stă- 
niciolu, Constantin Stoica, Con- 
stantin-Eugeniu Turcu, Corncl- 
Alexandru Valter, Constantin 
Vlădulescu, Marin Zavera ; și 

gradul de contraamiral căpita
nilor de rangul 1 : Ștefan Dinu 
și Iosif Gheorghe Pricop.
De asemenea, prin decret pre
zidențial au fost înaintați :

— la gradul de general de ar
mată: generalul-colonel în rezer
vă Dumitru Dămăccanu ;

— la gradul de general-colo
nel : generalul-locotenent în re
tragere Constantin Burduloiu :

— la gradul de general-locote- 
nent următorii generali-maiori in 
retragere : Polihronie Ivanescu, 
Paul Leonida. Marcel Mihăiles- 
cu. Andrei Ncagu, Gheorghe Ol
teanu, Nicolae Popescu. Dumitru 
Vițeleanu, Toma Zotter, și gra
dul de general-maior următorilor 
colonei în rezervă și retragere : 
Ion Alexandru, Alcibiade Ca- 
rozzi. Ștefan Dinescu, Gheorghe 
Fotache, Laurențiu Fulga, Necu- 
lai Mastacan, Nicolae Mateescu, 
Costache Mlndru, Grigbre Nico- 
laide, loan Petrini, Victor Popes
cu, Constantin Șerbu, Gheorghe 
Șoimaru.

MAREA ADUNARE POPULARĂ DE LA MONUMENTUL EROILOR PATRIEI
(Urmare din pag. I) 

mandantului Academiei militare, ge
neral de armată Ion Tutcveanu, 
după care trece in revistă subunită
țile de ofițeri absolvenți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iau loc in 
tribuna oficială. In tribuna oficială 
iau loc. de asemenea. tovarășii : 
Emil Bodnaraș, Manea Mânescu, 
Maxim Berghianu. Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanii, Florian Dânâlache, 
Constantin Drâgan. Emil Drăgănes- 
cu. Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Radu
lescu. Leonle Ruutu, Gheorghe Stoi
ca. Ilie Verdeț» Ștefan Voitec, Chivu 
Stoica. Constantin Băbălău, Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Mihai Dalea. 
Magdalena Tilipaș. Mihai Gere. Ion 
Ior.iță. Vasile Patillnet. Ion Pățan, 
Iosif Uglar. Ștefan Andrei. Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale. Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, alte 
persoane oficiale, vechi militanti. ai 
partidului.

Fanfara intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Secretarul Consiliului ce Stat, 
Constantin Stătescu, dă citire decre
tului prezidenția) privind înaintarea 
in grad a unor generali șj a unui 
contraamiral și acordarea gradului 
dn general-maior unor colonei și că
pitani de rangul I și a decretului 
prezidențial privind înaintarea în 
grad a unor generali și acordarea 
gradului de general-maior unor colo
nei in rezervă.

In deschiderea festivității a luat 
cuvintul ministrul apărării naționale, 
generalul de armata Ion Iouiță, care 
a spus, printre altele :

Folosesc acest emoționant prilej 
pentru a da expresie celor mai calde 
sentimente de prețuire, dragoste și 
recunoștință pe care forțele armate 
vi le poartă durr'-e noastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija permanentă pe care o 
acordați întăririi capacității de a- 
părare a patriei, pentru contribuția 
hotăritoare pe care ați adus-o la 
fundamentarea științifică a doctrinei 
noastre militare, la elaborarea între
gi'. politici a partidului și statului 
nostru in domeniul militar.

Participarea dumneavoastră la 
pr.ncipale’p activități ale armatei, 
prețioasele indicații si îndrumări p? 
care ni le-ați dat de fiecare dată 
constituie pentru toți militarii o 
călăuză sigură, ii mobilizează la în
deplinirea ireproșabilă a datoriei.

Arătind in continuare că festiv?-!- 
tea de astăzi are loc In prenj”.i 
zilei de 23 August - c -i rr m 
sărbătoare națională a poporului ro

mân. vorbitorul a spus : Datorită 
măsurilor luate de conducerea parti
dului și statului, personal de către 
dumneavoastră, tovarășe comandant 
suprem, armata noastră populară 
este tot mai bine înzestrată cu ar
mament și tehnică de luptă moderne, 
in cea mai mare parte produse de 
muncitorii. inginerii șl tehnicienii 
români, unitățile și marile unități 
dispun de toate condițiile pentru 
desfășurarea procesului instructiv- 
educativ la nivelul cerințelor actuale.

Răspunzlnd grijii partidului si gu
vernului. militarii de toate gradele 
muncesc cu hotărire pentru a-și în
suși temeinice cunoștințe militare, po
litice și tehnice de specialitate, pen
tru perfecționarea continuă a pregă
tirii sl formarea lor ca apărători de 
nădejde ai patriei socialiste, ai mun
cii pașnice a poporului.

în continuare, ministrul apărării 
naționale s-a referit la activitatea 
rodnică desfășurată de organele și 
organizațiile de partid și U.T.C. din 
armată, la faptul că, pregătindu-se 
cu răspundere pentru îndeplinirea 

misiunii de bază — aceea de a fi 
gata în orice moment pentru ca 
împreună cu întregul popor să apere 
pămintul strămoșesc, libertatea si 
independenta patriei — armata parti
cipă in același timp la munca de pe 
șantierele economiei naționale, con
stituie o prezență vie pe frontul, dez
voltării economice a țării, fapt ce 
întărește si mai mult unitatea dintre 
armată și popor.

Realizările obținute in perfecționa
rea invățămintului militar, nivelul de 
pregătire al actualei promoții reflec
tă cu deosebită tărie eficiența măsu
rilor luate de partid pe linie de in- 
vățâmint, excepționala valoare teore
tică și practică a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
modernizarea invățămintului și lega
rea lui mai strinsă de viață.

Pentru dumneavoastră, tinerii ab
solvenți al școlilor militare, promo
varea in corpul ofițerilor constituie 
un moment cu adevărat memorabil. 
In patria noastră, calitatea de ofițer 
reprezintă o mare onoare și. in ace
lași timp, impune mari obligații. Ofi

țerul este nu numai un specialist 
militar, ci și un activist politic in
vestit cu Înalte răspunderi față de 
patrie ; el nu cunoaște interese mai 
înalte decit slujirea cu devotament a 
poporului, aplicarea neabătută in via
ță a hotărîrilor de partid și de stat, 

împreună cu oamenii muncii de la 
orașe și sate, cu întregul popor, a 
spus in continuare ministrul apărării 
naționale, militarii sprijină fără re
zerve politica partidului și guvernu
lui de dezvoltare a prieteniei și alian
ței frățești cu toate țările socialiste ; 
ei dau o înaltă prețuire eforturilor 
neobosite și rodnice depuse de par
tid pentru extinderea colaborării cu 
toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, pentru apărarea păcii 
in lume.

în concordanță cu politica interna
țională a partidului și statului nos
tru, armata română dezvoltă rela
țiile de colaborare cu armatele țâri
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale tuturor țărilor socialis
te, pe baza stimei și respectului re
ciproc, al prieteniei $i spiritului to

vărășesc. Armata noastră extinde în 
același timp legăturile cu armatele 
țărilor ce pășesc pe calea dezvoltă
rii de s ne stătătoare, cu armatele 
altor state.

In acest moment solemn. încredin
țez din nou Comitetul Central al 
partidului, guvernul țării. întregul 
popor, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
întregul efectiv al armatei va în
făptui și de acum înainte, neabătut, 
politica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, iși va în
zeci eforturile pentru a întimnina cu 
noi și importante realizări cel de-al 
XI-lea Congres al partidului. își va 
consacra întreaga energie apărării în
făptuirilor noastre socialiste, a in
tegrității teritoriale, independentei și 
suveranității scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

în numele generalilor activi înain
tați in grad și al ofițerilor cărora li 
s-a acordat gradul de general, a luat 
cuvintul generalul-locotenent Ion 
Hortopan, care a spus : Vă rog să-mi 
permiteți să dau expresie sentimen
telor noastre profunde de dragoste 
și devotament față de eroicul partid 
al comuniștilor, față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii, patriot înflăcărat, miiit.mt 
neobosit pentru libertatea și ferici
rea poporului român, personalitate 
proeminentă a vieții politice con
temporane și să vă adresăm. din 
toată inima, mulțumiri fierbinți pen
tru încrederea ce ni se acordă. In 
deosebita cinste ce ni se face, prin 
acordarea noilor grade, noi vedem 
incă o dovadă a prețuirii pe care 
partidul o dă activității comanda
mentelor și marilor unități in care 
lucrăm, contribuției aduse de cadre
le armatei populare la formarea de 
luptători temeinic pregătit!, cu înalte 
calități civice, moral-politice si os
tășești.

Ingăduiți-mi, a spus generalul de 
Armată in rezervă Dumitru Dămă
ccanu, ca in numele celor mai virst- 
nici ostași ai țării, care au fost îna
intați azi in grad, să dau glng re
cunoștinței noastre nețărmurite față 
de conducerea de partid și de stat, 
față de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înalta 
cinstire ce o acordați generalilor și 
ofițerilor in rezervă.

Sintem nespus de fericiți că ne 
este dat să trăim la această virată 
asemenea clipe memorabile. în gra
dele primite noi vedem incă o ex
presie a grijii pe care dumneavoas
tră, tovarăș? comandant suprem, o 
arătați față de cei care, cu 30 de ani 
in urrnă, răspunzind răscolitoarei 
chemări patriotice a partidului, 

ne-am înrolat în rîndurile forțelor 
luptătoare pentru salvarea țării de 
dezastru, pentru libertatea și inde
pendența națională.

In acest moment solemn, desfășu
rat in pragul sărbătorii noastre na
ționale, gindurile ni se îndreaptă cu 
recunoștință către fiii țării care s-au 
jertfit pentru libertatea șl viața fe
ricită ce o trăim astăzi. Aducem un 
cald omagiu eroicului nostru partid 
comunist, organizatorul și conducă
torul insurecției din august 1944, 
cirmaciul Înțelept al poporului pc 
drumul onoarei și demnității națio
nale.

Rog să-mi fie permis să mă fac 
ecoul celor mai curate ginduri și 
sentimente pe care ostașii veterani 
le nutresc față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nițolae 
Ceaușescu — cel mai de seamă fiu 
al națiunii române — pentru tot 
ceea ce faceți spre înflorirea și în
tărirea țării și sporirea prestigiului 
el in întreaga lume.

Sintem promoția celui de-al 30- 
lea an de la eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă, jubileu cu 
profunde rezonanțe in prezentul și 
viitorul României străbune, a spus 
șeful promoției Academiei militare, 
maior Vasile Verdeș. Și astăzi, ca 
dintotdeauna, gindurile noastre se 
îndreaptă cu nemărginită dragoste 
și recunoștință către Partidul Co
munist Român, către dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul încercat al națiunii noastre 
socialiste, pentru opera ce o făuriți 
in fruntea partidului și statului, 
pentru grija permanentă ce o acor
dați armatei, imbunătățirii continue 
a condițiilor de muncă și de viață 
a militarilor.

în dubla calitate ce o avem, de 
specialiști militari și oameni politici, 
ne reîntoarcem in comandamente și 
unități animați de doflnța de a a- 
plica in viață cela învățate, de a 
munci fără preget pentru ridicarea 
pe noi trepte a procesului instruc- 
tiv-educatlv, pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, a 
sarcinilor cuprinse in documentele 
ce vor fi adoptate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Prezenta dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem, conferă momen
tului pe care il trăim o semnifica
ție ce ne emoționează profurfd — a 
arătat șeful promoției școlii militare 
de ofițeri activi „Nicolae Bălcescu“, 
locotenent Vasile Voica.

Intrăm in rindul cadrelor armatei 
însuflețiți de năzuința de a fi ofițeri 
destoinici, de a ne iubi cu ardoare 
glia străbună, dc a urma neabătut 
cuvintul partidului, de a nu ne pre

cupeți. dacă va fi nevoie, nici chiar 
viata pentru auărarea cuceririlor re
voluționare de azi și de miine. a in
dependenței și suveranității României 
socialiste.

în întreaga noastră activitate, vom 
fi permanent însuflețiți de înalta 
dumneavoastră pildă de patriotism 
înflăcărat, de spirit revoluționar și 
principialitate comunistă, de abne
gație in lupta pentru triumful cau
zei socialismului si comunismului.

începem activitatea de ofițeri al 
Ministerului de Interne — a spus 
locotenentul Gheorghe Aiudoroaie — 
ihsuflețiti de puternicul entuziasm 
cu rare poporul român întîmpină a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei 
si Congresul al XI-lea al partidului, 
precum și sub adinca impresie a mi
nunatelor perspective ne care recen
tele documente de partid le deschid 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Ne vom strădui din toată puterea 
ființei noastre să ne facem cu cinste 
datoria de ostasi ai partidului che
mați să apere cu bărbăție și devota
ment cuceririle socialiste ale oame
nilor muncii, independenta si suve
ranitatea statului. întregul tezaur al 
valorilor materiale și spirituale fău
rite de harnicul și talentatul nostru 
ponor sub conducerea partidului.

Ne angajăm solemn să milităm cu 
toate forțele pentru traducerea in 
viată a indemnurilor si a indicațiilor 
pe care dumneavoastră le-ati dat in 
repetate rindurl cadrelor Ministeru
lui de Interne, in rindul cărora, as
tăzi. avem și noi cinstea să facem 
primii pași.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Urmărită cu de
osebită atenție și viu Interes, cuvin- 
tiirca secretarului general al parti
dului a fosi subliniată, in repetate 
rindurl, cu îndelungi aplauze și pu
ternice urale.

Comandantul suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit apoi de
filarea subunităților de absolvenți. 
Secretarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut apoi cu generalii 
înaintați în grad șl șefii promoțiilor 
de absolvenți, in sala de marmură a 
Academiei militare.

Desfășurată in pragul gloriosului 
jubileu al celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei — măreața 
noastră sărbătoare națională — adu
narea populară, in ansamblul ei, a 
evidențiat In mod elocvent unitatea 
de granit dintre armată și popor, 
grijă statornică a Partidului Comu
nist Român pentru propășirea conti
nuă a României, pentru întărirea ca
pacității ei de apărare.

(Agerpres)
T
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înaltă prețuire luptei
pentru cauza partidului,

a libertății și fericirii poporului
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu

Sosirea în Capitală 
a prințului Norodom Sianuk,

CVrmare din pag. l)

în aceste zile altor ofițeri si ge
nerali constituie, de asemenea, o 
apreciere a activității si meritelor 
pe care ei și le-au cîștigat in luptă 
pa front, in anii construcției socia
lismului, servind interesele clasei 
muncitoare, ale poporului și patriei 
noastre socialiste.

Intîmpinăm a XXX-a aniversare 
cu rezultate minunate în toate do
meniile de activitate. Am parcurs 
un drum lung, dar știm că ceea ce 
am realizat pînâ acum nu ar fi 
fost cu putință dacă nu am fi a- 
vut un partid puternic, care a știut 
să unească eforturile întregului 
nostru popor într-o direcție unică, 
dacă fiecare, la postul său de mun
că, nu și-ar fi îndeplinit în bune 
condiții datoria.

Sînt convins că acordarea aces
tor înalte distincții acum, în aju

Prin decrete prezidențiale 
au fost conferite înalte titluri 

si ordine ale Republicii
Pentru îndelungata și rodnica 

activitate desfășurată in mișca
rea revoluționară, pentru contri
buția deosebita adusă la întări
rea partidului și a unității sale, 
la făurirea și dezvoltarea statului 
nostru socialist, precum și la în
făptuirea politicii partidului și 
statului de făurire a societății 
socialistejraui tilalcral -dezvoltate 
în ' ^ătria.dd'Sstra. T-a 'conferit.' 
prin decret prezidențial, titlul de 
..Erou al Republicii Socialiste 
România*' tovarășilor : Emil 
Bodnaraș. Constantin Pirvulescu, 
Gheorghe Stoica, ștefan Voitec. 
Alexandru Sencovici. Gheorghe 
Vasîlichi, Petre Constantinescu- 
Iași.

Prin decret prezidențial, pen
tru contribuția deosebită adusă 
la înfăptuirea politicii Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, s-a 
conferit titlul de „EROU AL 
MUNCII SOCIALISTE** ȘI ME
DALIA DE AUR „SECERA ȘI

LA PALATUL REPUBLICII
fUrmare din pag. I) 
muncitoare, a ponorului nostru, a 
realizat-o in acești 30 de ani.

Victoria insurecției armate a des
chis calea pentru ca partidul nostru 
să devină forța Dolitică conducătoare 
a României.

Prin luota dusă cu pricepere si 
perseverentă, prin ridicarea continuă 
a nivelului politic si ideologic al ca
drelor sale, prin unitatea si disci
plina de fier a rindurilor sale, parti
dul s-a ară’at demn de înalta misiune 
istorică asumată , el a devenit forța 
politică conducătoare a tării, a în
tregii noastre națiuni socialiste.

însemnele înaltului titlu al Repu
blicii, pe care ni l-ați acord.t azi 
— a adăugat vorbitorul — sînt pen
tru noi simboluri ale acestei reali
zări. care stă la temelia tuturor vic
toriilor poporului nostru în cei 30 
de ani de nouă istorie pe care ii 
sărbătorim in aceste zile. România
socialistă este astăzi o țară democra
tă. liberă și independentă, stăpină 
pe destinele ei. membră activă in 
marele front de luptă pentru socia
lism. progres, pace, colaborare in
ternațională.

România socialistă pășește cu min- 
drie in cel de-al patrulea deceniu al 
mersului ei impetuos către viitor. în
tregul nostru popor își 
gmdurile. sentimentele, 
către apropiatul Congres 
el partidului, care va deschide dru
mul spre noi si însemnate victorii in 
opera grandioasă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. a comunismului. însuflețiți de 
aceste minunate perspective, ne ex
primăm profunda convingere că tara 
noastră, sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român, a Co
mitetului 6ău Central, in frunte cu 
secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, se va afirma cu străluci
te realizări In nou! deceniu al isto
riei sale socialiste. spre înflorirea 
patriei, spre bunăstarea șl fericirea 
Întregului popor. 

îndreaptă 
eforturile

-

în acest moment solemn, ne an
gajăm in fata partidului, a secre
tarului sau general că vom Închi
na acestui tel de seamă toate gin- 
durile si faptele noastre.

în cuvintul său. tovarășul Ion 
Crsu. președintele Consiliului Natio
nal pentru Știință și Tehnologie, dis
tins cu ordinul ..23 August" clasa a 
Il-a. a spus : Ca unul dintre cei care 
au astăzi .neasemuita bucure d* a fi 
onorați cu inalte titluri și distincții 
ale Republicii Socialiste România de 
insusi dumneavoastră, omul in a 
cărui personalitate strălucită și ge
neroasă cunoaștem și recunoaștem 
mereu, cu neostenită admirație si 
stimă, conducătorul iubit să-mi fie 
îngăduit să dau clas aici celor mai 
calde mulțumiri, profundei recunoș
tințe 5> devotamentului nețărmurit 
f-tâ de idealurile dumneavoastră 
de-o viață, idealuri care sint astăzi

nul sărbătoririi celei de-a XXX-a 
aniversari a eliberării României de 
sub dominația hitleristă. va consti
tui un nou imbold pentru cei dis
tinși, pentru toți cei ce servesc 
cauza partidului, a socialismului, 
a poporului, de a-și uni și mai ho- 
tărît eforturile pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului nostru — po
litică ce corespunde pe deplin inte
reselor și năzuințelor vitale ale în
tregii noastre națiuni socialiste. 
(Aplauze puternice).

Ne aflăm cu puțin înainte de 
Congresul al XI-lea, care va adop
ta Programul și Directivele — do
cumente de importanță deosebită, 
care dau o perspectivă minunată 
de înaintare a poporului nostru pe 
calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a societă
ții comuniste, de ridicare a Româ
niei pe noi culmi de civilizație și 
progres, de asigurare a unei vieți

treprinderii „Electromagnetica" 
București.

Pentru contribuția deosebită a- 
dusă la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, prin decret prezidențial 
ș-a conferit ORDINUL „VICȚO- 

Uunedoara, Aneta Diaconu, maiș? . ■ BIA.S0CIALISMULUI**. tovarâ- 
fru Ia întreprinderea'.TînSrâ’gn:-- ' șfior': Elena Ceaușescu, Manca 

Mănescu. Vasile Vîlcu. Ion Po- 
pcscu-Puțuri, 
cu. Dumitru 
armată Iacob

CIOCANUL" tovarășilor : Du
mitru N. Mihai, directorul între
prinderii de autoturisme — Pi
tești. Vasile Alexa Sechel. direc
torul general al Centralei indus
triale de tractoare și mașini a- 
g icole — Brașov. Aurel Cristea, 
miner, șef de brigadă la Exploa
tarea minieră Aninoasa, județul 

dă" — București, Antoniu K6- 
mives, președintele cooperativei 
agricole de producție „Avîntul" 
din comuna Pecica, județul Arad, 
Alexandru Czege. președintele 
cooperativei agricole de produc
ție Salonta, județul Bihor, Irina 
C. Kiss, brigadieră la întreprin
derea „Oltul", județul Covasna. 
Mircea Dan Anghel, președintele 
cooperativei agricole de produc
ție din comuna Grindu. județul 
Ialomița. Rudolf Wilhelm Bin
der, forjor-arcuitor la întreprin
derea de piese auto-Sibiu. Ne- 
culae Dragomir, directorul în

ale țării Întregi, față de cauza socia
lismului multilateral dezvoltat și a 
Înaintării României spre comunism.

Toți cei de față si. împreună cu 
noi. toți oamenii muncii intelectuale 
ținem să aducem, cu acest prilej de 
mare emoție și solemnitate, in pra
gul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă, omagiul nostru partidului 
din rindurile căruia facem parte, 
conducerii sale și. cu deosebire, 
dumneavoastră, mult stimate si iu
bite tovarășe secretar general și 
președinte al tării, pentru interesul 
statornic, pasiunea exemplară. în
crederea si sprijinul neprecupețit 
din care s-au născut, pe parcursul 
anilor din urmă. întreaga forță a 
ș linței și tehnologiei românești, ca
pacitatea lor de a genera progresul 
material și spiritual al națiunii, 
succesele care se bucură astăzi de 
c^a mai inaltă apreciere a conducerii 
țării

Doresc să exprim aici angajamen
tul hotarit al meu. al tuturor oame
nilor de știință din tara noastră de 
a pune Întreaga noastră viață și pu
tere de muncă chezășie pentru înfăp
tuirea mărețului Program al partidu
lui nostru, a Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres, documente istorice 
de mare claritate, cutezanță si cople
șitoare forță de mobilizare, care vor 
călăuzi istoria viitoare a țării, visele 
și înfăptuirile minunate ale atitor 
generații de acum înainte.

Primirea înaltului titlu de ..Erou al 
Muncii Socialiste" in preajma marii 
sărbători naționale a poporului nos
tru. a spus Irina Kiss, șefa de bri
gadă la întreprinderea textilă ..Oltul" 
din Sfintu-Gheorghe, este pentru 
mine, pentru tovarășii mei de muncă 
un minunat prilej de a aduce condu
cerii partidului, dumneavoastră per
sonal. mult iubite tovarășe secretar 
general, sincere mulțumiri pentru 
grija părintească ce o purtați tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră.

Ca muncitoare. in aceste clipe 
solemne și de neuitat simt deosebita 
Si permanenta grijă De care ne-o 
purtat! nouă, femeilor. încrederea de 
care ne bucurăm in toate domeniile 
vieții economice si sociale.

Vă promit, stimate tovarășe pre
ședinte al Republicii Socialiste Româ
nia. că In întreaga mea viață voi face 
totul pentru ca. împreună cu oame
nii muncii din județ — români si 
maghiari — cu întregul nostru po
por. să-mi aduc contribuția la înfăp
tuirea programului ce va fi adoptat 
de cel de-al XI-lea Congres al parti
dului pentru făurirea societății so- 
c; a liste multilateral dezvoltate si îna
intarea României spre comunism, 
pentru bunăstarea «i fericirea tuturor 
fiilor patriei.

încerc un sentiment de profundă 
emoție, fericire și bucurie a celui ce 
astăzi are deosebita cinste si onoare 
să i se acorde Înaltul titlu de ..Erou 
al Muncii Socialiste", a spus Anghel 

tot mai îmbelșugate, libere și in
dependente întregului nostru popor. 
(1 ii aplauze).

Doresc să închei exprimîndu-mi 
convingerea că fiecare activist po
litic — cuprind aci pe cei ce lu
crează în toate domeniile de acti
vitate, pentru că peste tot acțio' 
nam ca soldați ai partidului, în 
slujba făuririi socialismului și co
munismului — își va aduce și în 
viitor contribuția la înfăptuirea 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
Congresul partidului, la întărirea 
și creșterea rolului de forță politi
că conducătoare a partidului, la 
făurirea comunismului în România. 
(Aplauze puternice).

Vă urez încă o dată dumneavoas
tră, tuturor celor ce vor fi distinși 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România, multă sănătate, 
multă putere de muncă și multă 
fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Gheorghe Rădules- 
Coliu, general de 
Teclu.

★
prezidențial au mai

e-

Prin decret 
fost conferite 9 514 ordine. 3 500 
medalii și 203.000 de medalii ju
biliare unor participanți la 
venimentele istorice de la 23 Au
gust 1944. membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, activiști de 
partid, de stat, ai organizațiilor 
de masă, muncitori, ingineri, teh
nicieni. țărani cooperatori, oa
meni de știință, artă își cultură.

Mircea Dan, președintele cooperati
vei agricole de producție din comuna 
Grindu, județul Ialomița. Doresc cu 
această fericită ocazie să raportez 
conducerii partidului nostru, dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că membrii noștri cooperatori. În
cadrați in efortul general al poporu
lui pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor trasate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
partidului, au obtinut numai in acest 
an o producție de peste 4 000 kg de 
gnu la ha. iar prin măsurile luate 
estimăm o producție de aproape 
6 000 kg porumb boabe la ha. peste 
50 000 kg sfeclă de zahăr. 2 500 kg 
floarea-soarelui. in condițiile in care 
terenul agricol din cooperativa noas
tră este neirigat.

Subliniind că rezultatele obținute 
se datoresc ajutorului primit din 
partea partidului și statului, aplică
rii in viață a indicațiilor secretaru
lui general al partidului cu ocazia 
repetatelor vizite de lucru in jude
țul Ialomița, vorbitorul a spus în 
încheiere : înalta distincție ce mi-a 
fost acordată mă obligă pe mine, 
întregul colectiv in care muncesc ți 
trăiesc, să depun eforturi stăruitoa
re pentru obținerea unor producții 
tot mai mari. Ia nivelul bazei ma
teriale de care dispunem, al poten
țialului pămintului din Bărăgan, a- 
ducindu-ne astfel contribuția la fău
rirea unei vieți tot mai îmbelșugate 
poporului nostru muncitor.

Vă rog să-mi permiteți să vă mul
țumesc din adincul inimii, in chipul 
cel mai călduros. dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general, 
președinte al republicii șl coman
dant suprem al Forțelor noastre Ar
mate. conducerii de partid și de stat 
pentru ordinul „Victoria socialis
mului" cu care am fost decorat, a 
spus generalul de armată Iacob Te
clu. înalta distincție reprezintă încă 
o expresie a prețuirii de care se 
bucură din partea partidului cadre
le armatei noastre populare.

Mă folosesc de această solemnita
te pentru a da glas, incă o dată, 
sentimentelor mele de recunoștință 
și profund respect față de dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru grija părintească 
pe care o purtați ostașilor țării, pen
tru inestimabila contribuție ce o a- 
ducețl la întărirea armatei și a ca
pacității de apărare a patriei.

încredințez patria, partidul. pe 
dumneavoastră, tovarășe comandant 
suprem, că atit timp cit inima imi 
va bale veți avea in mine același 
ostaș devotat, gata oricind la da
torie.

In încheierea solemnității, a 
luat cuvintul tovarășul NiCOlOC 

Cuvintul secretaruCeaușescu.
lui general a! partidului a fost sub
liniat cu vii și puternice aplauze de 
toți cei prezențL

Aspect de la sosirea pe aeroportul Otopenl

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, marți 
duoă-amiază au sosit in Capitală 
prințul Norodom Sianuk. șeful statu
lui cambodgian, președintele Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei. 
împreună cu soția, prințesa Monique 
Sianuk. pentru a participa la ma
nifestările organizate cu prilejul ce
lei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre.

La aeroportul Otopeni erau arbo
rate drapelele de stat ale României și 
Cambodgiei.

In întâmpinarea solilor poporului

La sosire pe aeroport, prințul No
rodom Sianuk a făcut ziariștilor ro
mâni și străini o declarație.

Sint împuternicit de poporul cam
bodgian. de Frontul său Unit Na
țional, de guvernul său de Uniune 
Națională și de forțele sale armate 
de eliberare națională — se spune in 
declarație — pentru a prezenta, cu 
ocazia celei de-a XXX-a glorioase 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, salutul nostru 
cel mai cordial și felicitările noastre 
cele mai călduroase și pline de ad
mirație marelui popor român, ilus
trului și iubitului său conducător. 
Excelenta Sa președintele Nicolae 
Ceaușescu. eminentului său guvern, 
prestigiosului său partid comunist și 
eroicelor sale forte .armate.

A XXX-a aniversare a eliberării 
României are. firește, cea mai mare 
importantă pentru națiunea și po
porul român. Ea are insă, de ase
menea. cea mai mare importantă 
pentru popoarele care au fost to
varășii de arme ai poporului român 
in luota istorică împotriva domina
ției fasciste in cel de-al doilea răz
boi mondial, in lupta pentru demo
crație. pentru socialism, pentru pro
gres.

Poporul cambodgian se simte deo
sebit de onorat de a fi considerat de 
România socialistă, de România 
populară, ca unul din cei mri apro- 
piați tovarăși de arme ai săi.

In timpul celui de-al doilea război 
mondial, poporul cambodgian a avut 
și el de luptat împotriva fascismu
lui japonez agresor. După in- 
frîngerea Jaooniel fasciste. no- 
porul cambodgian a luptat cu ho- 

SUB SEMNUL MARII SĂRBĂTORI
Amplă suită de manifestări omagiale

ADUNĂRI POPULARE
împlinirea a 30 de ani 'de la in

surecția națională armată antifas
cistă. moment crucial in istoria 
tării si poporului nostru, a prile
juit vibrante adunări populare in 
mai multe județe la care au 
luat cuvintul primii secretari ai 
comitetelor județene de part’d. Au 
vorbit despre semnificația zilei de 
23 August si despre dezvoltarea 
social-economică a iudeleior in 
anii socialismului tovarășii Iosif 
Banc — la Tg. Mureș. Petre Blajo- 
vici — la Oradea. Virgil Trofin — 
la Brașov. Ion Stănescu — la Tirgo- 
viște. Mihai TClescu — la Timișoara. 
Richard Winter — la Sibiu. Petre 
Dănică — la Rm. Vjlcea. Ion Dincă 
— la Pitești. Ton Sirbu — la Buzău. 
Trandafir Cocirlâ — la Reșița, Ște
fan Mocuta — la Cluj. Oamenii 
muncii prezent! la adunările popu
lare, români, maghiari, germani, 
sirhi. au adresat C C. ?l P.C.R.. to
varășului Nicolae Ceaușescu. tele
grame in care angajează să ob
țină noi și noi sii'-'ese in onera do 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pâmintul pa
triei.

EXPOZIȚII
în prezența tovarășului Constan

tin Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.. a deschi
să expoziția „Județul Ilfov la a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei". Cu ajutorul graficelor și

cambodgian au venit tovarășul 
Nicolae .Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Manea Mănescu. 
cu soția. Emil Drăgănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Radulescu, 
Vasile Patilineț. Iosif Uglar. Stefan 
Andrei. Constantin Stătcscu, secreta
rul Consiliului de Stat, membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai guvernului, gene
rali și ofițeri superiori.

Sint prezenti Chea San. membru al 
Biroului Politic a) C.C. al F.U.N.C., 
ambasadorul Redatului Cambodgiei. 
ș'fi ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la București, precum și mem
bri ai ambasadei Regatului Cam
bodgiei.

Se afla, de asemenea, delegația de 

Declarația prințului Norodom Sianuk
tărire împotriva colonialismului 
francez. Redobindindu-și indepen
dent-a totală la sfirșitul anului 1953. 
Regatul Cambodgiei. care alesese să 
devină un stat nealiniat, a fost ne
voit să înfrunte nenumărate agre
siuni.

Amintind că în 1970 imperialismul 
S.U.A. nu a ezitat să ducă un război 
„in toată regula", deși nedeclarat. îm
potriva națiunii și poporului cam
bodgian. război care durează de 
aproape cinci ani. prințul Norodom 
Sianuk a relevat că poporul cam
bodgian este departe de a fi înge
nuncheat. El este astăzi mai puter
nic ca oricind. mai hotărit ca oricind 
in lupta sa sfintă. pe care o va des
fășura piuă la eliminarea totală și 
ireversibilă a neocolonialismului 
S.U.A.. stabilit pe o zerime din te
ritoriul național al Cambodgiei.

în lupta sa istorică — a sdus șeful 
statului cambodgian — poporul nos
tru se inspiră in mare măsură din 
exemplul magnific dat de poporul 
român și d • pirti'.’ ! i coo-hst, 
care au știut, animați de patriotism, 
eroism și perseverență, să infringă 
un dușman incomparabil mai pu
ternic din punct de vedere material, 
al organizării militare, al resurselor 
umane etc.

Ooera uriașă pe care poporul ro
mân și partidul său comunist au știut 
să o înfăptuiască duoă victoria to
tală a luptei lor antifasciste in au
gust 191’. in to^t ■ do,v'-'ni”e edifi
cării socialiste (îndeosebi domeniile 
industrial, agricol, social-cultural, sa
nitar. științific, tehnologic, ideologic) 
însuflețește și mai mult elanul luptă
torilor cambodgieni, căci ei știu că,

imaginilor fotografice sint ilus
trate pe larg succesele obținute 
de locuitorii județului in toate do
meniile de activitate, perspectivele 
pe care le deschide locuitorilor a- 
cestor meleaguri proiectul de Di
rective ale Congresului al XI-lea 
al partidului. (Al. Brad).

★
Tn orașul Bistrița a avut loc des

chiderea expoziției industriale ju
biliare „Județul Bistrița-Năsăud 
produce" : sint expuse peste 20 000 
de ' produse fabricate de întreprin
derile' județului. La vernisaj au 
luat parte tovarășul Adalbert 
Crișan, prim-sccretar a! comite
tului județean de partid, membri 
ai biroului și comitetului județean 
de partid, conducători de întreprin
deri și instituții, numeroși oameni 
ai muncii (Ion Anghel).

•A
în Sala artelor din Rimnicu-Vil- 

cca a fost inaugurată expoziția 
„30 de ani, 30 de trepte spre lu
mină". in cadrul căreia este nre- 
zentată dezvoltarea vieții economi
ce și sociale din județul VÎlcea. 
La vernisajul expoziției au parti
cipat tovarășul Petre Dănică. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, secretari ai comitetelor ju
dețean si municipal de partid, spe
cialiști din industria și agricultura 
.județului, un numeros public. (Ion 
Stanciu).

★
La muzeul județean de istorie 

din’ Reșița s-a Inaugurat ieri, in 
prezența tovarășului Trandafir Co- 
cirlă. prim-secretar al comitetului 

partid $1 guvernamentală a R-D. Viet
nam. condusă de Ha Ke Tan, mem
bru supleant al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
ministru, aflată in Capitală cu prile
jul zilei de 23 August.

La coborirea din avion. prințul 
Norodom Sianuk și prințesa Monique 
Sianuk au fost salutați cu căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat își string miinile cu căldură, 
se îmbrățișează.

Prințul Norodom Sianuk prezintă 
tovarășului Nicolae Ceausescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu pe mem
brii suitei.

după victoria lor ineluctabilă asupra 
imperialismului S.U.A., ei vor putea, 
urinind exemplul român, să constru
iască o Cambodfiie a libertății, drep
tății sociale, democrației populare și 
progresului.

Intr-adevăr* ce poate fi mai înăl
țător decit exemoml minunat oferit 
de Republica Socialistă România, 
condusă de președintele Nicolae 
Ceaușescu ?

Amintind că România era o tară 
săracă și înapoiată din toate punctele 
de vedere, prințul Norodom Sianuk 
a relevat că după eliberare, de cind 
este guvernată de Partidul Comunist 
Român și îndeosebi de cind Exce
lenta Sa Nicolae Ceaușescu deține 
postul cel mai eminent și cel mai 
plin de răspundere de secretar ge
neral al partidului șl șef al statului. 
România a devenit intr-un timp 
foarte scurt o țară cu o industrie și 
o agricultură puternice, moderne, 
diversificate.

Avîntul ei este tot atlt de prodi
gios in domeniile social, sanitar, cul
tural. științific, tehnologic. Democra
tizarea ei este remarcabilă și foarte 
înaintată, deoarece se bazează pe 
exercitarea puterii de către poporul 
muncitor, pe o ridicare generală a 
nivelului de trai al cetățenilor si ce- 
tătenelor, care are ca efect elimi
narea in fapt, iar nu doar In teorie, 
a deosebirilor de clasă socială, pe o 
participare egală și unitară la res
ponsabilitățile naționale a tuturor ce
tățenilor. indiferent de naționalitate.

Pe plan international, prestigiul 
României socialiste și al președinte

iudețean de partid, o expoziție sub 
genericul ..23 August 1944 — 23 Au
gust 1974". (N. Cătană).

★
La Muzeul de istorie a Republi

cii Socialiste România s-a deschis, 
marți, expoziția națională de artă 
fotografică a elevilor „Sub flamu
ra partidului, creștem odată cu ța
ra". Organizată de Ministerul E- 
ducației și învățămîntulul. C.C. al 
U.T.C. și Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, expoziția cu
prinde peste 100 de fotografii se
lecționate din peste 200 000 lucrări 
aie elevilor din întreaga țară.

La vernisai au fost prezenti tova
rășii Ion Traian Stefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
neptru problemele tineretului. Vir- 
giliu Radulian. președintele Consi
liului Național al Organizației Pio
nierilor. si Constantin Manolescu. 
adjunct al ministrului educației si 
invătăminlului.

SESIUNI DE COMUNICĂRI 
Șl SIMPOZIOANE

SF. GHEORGHE. — Marți s-au 
desfășurat lucrările sesiunii de co
municări „30 d? ani de înfăptuiri 
pe coordonatele socialismului in 
județul Covasna", organizată de 
Comitetul județean Covasna al 
P.C.R. Tovarășul Nagy Ferdinand, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, a vorbit despre 
semnificația istoricelor evenimente 
de acum trei decenii, despre frăția 
și solidaritatea dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoa

Un grup de pionieri oferă lnalților 
oaspeți buchete de flori.

In continuarea ceremoniei, coman
dantul gărzii de onoare aliniate pe 
aeroport prezintă raportul. Cei doi 
șefi de stat trec apoi in revistă garda 
de onoare.

Prințului Norodom Sianuk și prin
țesei Monique Sianuk le sint pre
zentați apoi membrii corpului diplo
matic. oficialitățile române care eu 
venit în intîmpinare.

Numeroși cetățeni ai Capitalei au 
aclamat călduros pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. pe prințul Noro
dom Sianuk. cei doi șefi de stat răs- 
punzind cu prietenie aclamațiilor.

lui Nicolae Ceausescu este foarte 
Înalt, deoarece idealurile de pace, 
dreptate, libertate și cooperare fră
țească, pe baza respectului reciproc 
si a deplinei egalități intre țări mari, 
mijlocii și mici, cu diverse ideologii, 
avind sisteme social-politice diferite, 
sint in întregime conforme cu aspi
rațiile cele mai profunde ale tuturoj 
popoarelor lumii.

în ceea ce le privește. Regatul 
Cambodgiei și poporul cambodgian 
au adoptat cu pasiune și au pus in 
practică aceste idealuri in cei 16 ani 
de independentă.

Ca și respectați! șl iubiți! noștri 
prieteni români, noi. cambodgienil 
patrioti, ne exprimam cu hotărîre 
pentru coexistenta pașnică între țări, 
state, națiuni și popoare.- Dorim, de 
asemenea, destinderea.

După cum a binevoit să afirme de 
nenumărate ori Excelența Sa pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. ilustru) 
conducător al poporului român, po
porul cambodgian are dreptul si da
toria să lupte pentru a se debarasa 
de dominația imperialistă a S.U.A. 
și de fascismul lonnolist : la rindul 
lor, S.U.A. sint datoare să lase po
porul cambodgian să-și rezolve sin
gur problemele, fără amestecul lor.

Din prima zi a luptei noastre, no! 
beneficiem de sprijinul cel mai ferm, 
de solidaritatea totală și de ajutorul 
sub multiple forme din partea Repu
blicii Socialiste România. Noi nu 
vom uita niciodată acest lucru.

Regatul Cambodgiei și poporul 
cambodgian vor fi in mod neabătut 
prietenii Republicii Socialiste Româ
nia și al poporului român.

re în lupta pentru libertate socială 
și națională, pentru neatirnarea 
patriei. (Tomori Geza).

BRAILA. — Ieri, in cadrul ac
țiunilor organizate de către Co
mitetul județean Brăila al P.C.R. 
in cinstea grandioasei sărbători de 
la 23 August a avut loc. in sala 
Teatrului „Maria Filotti" din Brăi
la. simpozionul : '..23 August 1944 
— moment crucial in istoria patri
ei noastre". A vorbit tovarășul Du
mitru Bălan, prim-secretar al co
mitetului județean de partid. 
(Mircea Bunea).

SPECTACOLE 
LITERAR-MUZICALE

Ieri, in incinta Cetății de Scaun 
din Suceava a avut loc un spec
tacol de sunet și lumină. La spec
tacol au luat parte tovarășul Miu 
Dobrescu. prim-secretar al comite
tului județean de partid, membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid, numeroși oameni ai muncii. 
(Gheorghe Parascan).

★ I
RM. VILCEA. — Ieri, parcul na

tural „Capela" din Rtmnicu-Vilcea 
a fost locul de întilnire a peste 
506 de art’ști amatori din județ, 
care au prezentat in nocturnă mon
tajul literar muzical coregrafic 
„Să urce națiunea spre comunism 
in zbor". La spectacol au partici
pat peste 3 000 de oameni ai mun
cii, constructori ai hidrocentralelor 
de pe Olt, chimiști de pe platfor
ma Industrială Rimnlcu-Vilcea. 
(S. Ion).
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INSURECȚIA DIN AUGUST 1944
act de profundă însemnătate internațională

Victoria marelui act revoluțidnar 
din august 1944 s-a datorat in mă
sură hoTărîtoare — așa cum este 
cunoscut — capacității Partidului 
Comunist Român de a folosi, in 
interesul luptei de eliberare a po
porului român, al cauzei libertății 
tuturor poponrelor, corelația dia
lectică a factorilor interni și ex
terni.

Realizată din inițiativa și sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, cu participarea celor mai 
largi șl mai diverse forțe sociale 
și politice ale țării, inclusiv în
treaga armată română, practic a 
intregii națiuni, insurecția națio
nală antifascistă s-a putut desfă
șura cu deplin succes in condi
țiile internaționale favorabile de
terminate In primul rind de stră
lucitele victorii obținute, in lupta 
Împotriva Germaniei hitleriste. de 
către armatele sovietice. La rindul 
său, actul de la 23 August 1941, 
alăturarea României, cu întregul 
său potențial, material și umau. 
coaliției antihitleriste au marcat 
un eveniment de o deosebită im
portanță internațională, cu largi 
implicații in desfășurarea celui 
de-al doilea război mondial.

★
în vara anului 1944, In condițiile 

ofensivei victorioase a armatelor 
sovietice pe întregul front răsări
tean. ale succeselor repurtate de 
celelalte forțe ale coaliției antifasy 
ciste și intensificării mișcării de 
rezistență din țările subjugate, si
tuația militară și politică a Ger
maniei naziste se înrăutățise grav. 
Cu toate acestea. Germania dispu
nea încă de importante forțe mi
litare, ocupa un vast teritoriu, iar 
producția sa de război. angajată 
febril in crearea unor noi tipuri 
de arme de distrugere în masă, a- 
tinsese cele mai ridicate cote. Fă
ră a considera războiul pierdut, 
comandamentul german depunea e- 
forturi disperate pentru continua
rea lui.

Cotitura radicală săvirșită de 
România prin insurecția naționalii 
antifascistă a avut loc, așadar, in 
condiții cind încă nu se precizase 
clar infringerea Germaniei. Așa 
cum avea să declare reprezentan
tul Uniunii Sovietice la Conferința 
de pace de la Paris — „In 23 Au
gust 1944, cind nu erau evidente 
perspectivele desfășurării eveni
mentelor militare și cind soarta 
Germaniei era departe de a fi cla
ra, politica externă a României a 
luat o întorsătură hotăritoare... 
Prin aceasta. România a acordat 
ajutorul său Națiunilor Unite".

Răsturnarea dictaturii militare 
fasciste și alăturarea României cu 
toate forțele sale puterilor aliate au 
avut urmări dintre cele mai impor
tante pc multiple planuri, au Con
tribuit la modificarea substanțială a 
situației in sud-estul și centrul Eu
ropei, influențind întreaga desfă
șurare a războiului. Chiar în acele 
zile, presa mondială, informind 
despre cele petrecute în România, 
aprecia : „Un eveniment de cea 
mai mare importantă militară și 
politică" („Times", 2 septembrie 
1944) ; „Însemnătatea ieșirii Româ

niei din „Ară" depășește cadrul 
României0 C,Pravda", 28 august) ; 
Unul din cele mai hotăritoare eve
nimente ale războiului („New York 
Times", 25 august) etc.

Ample consecințe mill- 
tflrO Ănalizînd consecințele insu
recției. se cuvine relevat. în primul 
rind că ea a însemnat o grea lo
vitură dată mașinii de război hi
tleriste, determinind scoaterea din 
luptă a unor mari efective milita
re șl dcjucarea planurilor coman
damentului german de a organiza, 
pe teritoriul țării noastre, noi linii 
de rezistență.

Documentele arată că hitleriștil, 
bazindu-sc pe lanțul Carpaților ca 
pe o poziție greu de pătruns, o so
lidă ..fortăreața naturală*', făcuseră 
pregătiri în vederea unei rezis
tențe îndelungate, menite să stăvi
lească înaintarea 
trupelor sovietice 
către Balcani și 
Europa centrală, 
să ..zăvorască" 
flancul sudic al 
frontului. Planu
rile comandamen
tului hitlerist 
porneau de la 
faptul că cele 
trei șiruri de 
culmi paralele, cu înălțimi medii 
de 2 000 de metri și cu o lă
țime de 80—100 km. ale Car- 
paților Orientali, formau un ba
raj sigur de la est spre vest, pe 
o lungime de 250—300 km. între 
Curbura Carpaților și obstacolul 
natural al Dunării maritime se des
chidea așa-numita „poartă a Focșa
nilor", in lungime de 80 km, pe 
care comandamentul hitlerist și re
gimul de dictatură fascistă o blo
caseră printr-o zonă fortificată ex
trem de puternică.

în ipoteza străpungerii acestei 
zone, planurile comandamentului 
german prevedeau organizarea re
zistenței pe aliniamentul Carpaților 
răsăriteni și sudici — aceștia din 
urmă mai masivi decît Carpa- 
ții Orientali, cu virfuri pînă 
la 2 500 m. în eventualitatea stră
pungerii și a acestei bariere, hitle- 
riștii plânuiau să se replieze pe o 
a treia zonă naturală — aceea a 
Carpaților Apuseni, cu o lungime 
de circa 170 km și o lățime de 
40—60 km. Profitînd așadar de re
lieful muntos al țării, comanda
mentul german conta pe trei linii 
succesive de apărare.

Nu este greu de imaginat ce 
efecte grele ar fi avut asupra țării 
noastre traducerea in practică a 
acestor planuri. Ele ar fi antrenat 
grele operații ofensive pe. teritoriul 
patriei noastre, mări dlstpugeri ma
teriale și pierderi' urfiane ’*•— și, 
în același timp, prelungirea dura
tei războiului și a regimului de 
ocupație fascistă asupra României, 
ca și asupra unor țări vecine, cu 
întregul cortegiu de suferințe ce ar 
fi decurs din aceasta.

Prin insurecția din august 1944 
și angajarea întregii Armate ro
mâne in Iupla împotriva fascismu

lui. planurile comandamentului 
f:erman au fost insă zădărnicite, 
ntregul sistem de apărare al tru

pelor germane, pregătit cu atila 
grijă, a fost, practic, dat peste cap. 
Chiar in noaptea de 23 spre 24 
august, unitățile române de pe 
frontul din Moldova au primit or
dinul de a împiedica trupele ger
mane în retragere să ocupe linia de 
fortificații Cașin — Focșani — Nă
moloasa — Brăila și să pătrundă in 
Muntenia, iar în noaptea de 25 spre 
26 august, batalioanele române de 
fortificații au demontat armamen
tul din cazemate. Trupele germane 
n-au mai reușit să ocupe decît ci- 
teva puncte, pentru scurtă vreme, 
în sectorul Mărășești și Tg. Ocna. 
Prin „poarta Focșanilor", rămasă 
astfel deschisă, au pătruns arma
tele sovietice in zonele sudice ale 
țării.

în același timp, acțiunea rapidă 
șl victorioasă a forțelor insurec

ționale române în Interiorul țării 
a asigurat lichidarea, numai in 
decurs de 8 zile, a trupelor ger
mane aflate aici, a permis organi
zarea și întărirea dispozitivului de 
apărare al armatei române din 
Podișul Transilvaniei și de la 
frontierele vestice ale țării, care 
a fost menținut cu fermitate. 
Bucureștiul eliberat, aflat la dis
tanță de 200—450 km de linia fron
tului din sud-estul și centrul Tran
silvaniei și la 600—700 km de cea 
din Banat și Crișana, a fost ferm 
apărat de forțele insurecționale ro
mâne, care au repins cu succes 
toate încercările de contraatac ale 
trupelor hitleriste și după lupte 
crincene le-au zdrobit. în zilele in
surecției, militarii români și forma
țiunile de luptă patriotice au scos 
din luptă peste 60 000 de soldați și 
ofițeri germani (aproximativ 6 di
vizii). au capturat mari cantități de 
armament și muniție.

Apare așadar evident că In
surecția română a antrenat un 
adevărat dezastru pentru fron
tul hitleristilor in această zonă, a 
însemnat practic prăbușirea Iui. 
Urmarea directă a acestei situații 
a fost faptul că după zdrobirea 
forțelor principale ale grupului de 
armate germane „Ucraina de sud" 
din punga de la Iași—Chișinău, 
Armata sovietică a putut înainta 
rapid în zonele sudice, centrale si 
vestice deja eliberâie de Uliitătile 
armatei române in cooperare cu 
formațiunile patriotice. Umăr la 
umăr cu forțele armate sovietice, 
amata română a participat, la sfir- 
șitul anului 1944, la eliberarea părții 
de nord a Transilvaniei, asigurin- 
du-se astfel curățirea întregului te
ritoriu al patriei de hltleriști.

Prăbușirea dispozitivu
lui strategic hitlerist în 
sud-estul Europei. Consc‘ 
cințele Insurecției din România 
s-au repercutat direct asupra 
întregii desfășurări a războiului in 
sud-estul și centrul Europei, mate- 
rializindu-sc îh schimbarea netă a 
situației politice și militare in de
favoarea Germaniei naziste.

în această privință, este de re
marcat. in primul rind, faptul că 
in urma victoriei Insurecției a 
fost deschis larg drumul Armatei 
Sovietice spre Balcani. încă la 
sfirșitul lunii august, trupele so
vietice. inaintind spre Dunăre, a- 
junseseră la granița româno-bul- 
gară, in Dobrogea. iar în prima 
jumătate a lunii septembrie la gra
nița româno-iugoslavă. La sudul 
Dunării, nefiind amenajată nici o 

linie germană de rezistentă, soarta 
efectivelor germane din Peninsula 
Balcanică era pecetluită, cu atit 
mai mult cu cit in întreaga regiune 
se dezvoltau puternic lupta de re
zistență, mișcarea de partizani. Sin
gura cale ce le răminea trupelor 
hitleriste pentru a nu rămine izo
late era retragerea grabnică din 
Balcani, ceea ce s-a și Intimplat. 
Sint semnificative in acest sens 
consemnările din documentele ope
rative ale statului major al Arma
tei a 6-a germane (13—21 octom
brie 1944). aflate in arhivele so
vietice. Referindu-se' la eveni
mentele petrecute in România și 
Bulgaria, comandamentul german 
nota că acestea au creat „o ame
nințare pentru spatele pozițiilor 
germane din Balcani. Datorită a- 
cestul lucru, noi sintem nevoit! să 
evacuăm trupele germane din Gre
cia de sud. Trupele noastre au în
ceput retragerea din insulele mării 
Egee și din Peloponez încă de a- 
cum cileva săptămipi. Ultimele 
ariergărzi au părăsit fără luptă 
Grecia la 12 octombrie".

Este de remarcat totodată că prin 
înfăptuirea insurecției din România 
și înaintarea rapidă spre Balcani a 
Armatei sovietice trupele germa
ne. angajate in lupte cu forțele de 
eliberare din Iugoslavia, au primit 
din șpato o- lovitură mortală., pen
tru comandamentul german. .„WPr 
du-se perspectiva unei străpun
geri directe spre zona de nord 
a Mării Adriatice. Este evi
dent așadar că insurecția română 
a antrenat prăbușirea întregii aripi 
sudice a dispozitivului strategic hi
tlerist.

Importante au fost de aseme
nea. repercusiunile asupra evo
luției frontului către vest, asu

pra desfășurării operațiilor mi
litare in zonele din centrul Eu
ropei. Pentru a înțelege pe deplin 
însemnătatea insurecției si apoi a 
operațiunilor armatei române, tre
buie să pornim de la poziția geo
grafică și strategică a României, 
poziție asemănătoare unei plăci 
turnante, care, deschizind în sud 
drumul de acces către Balcani, 
permitea totodată desfășurarea o- 
perațiilor pe direcția principală a 
văii Dunării, pină spre Viena, în- 
rlurind întreaga evoluție a frontu
lui în zona centrală a Europei. 
Este semnificativ in acest sens că 
la sfirșitul lunii octombrie 1944, 
Armata română, alături de Ar
mata sovietică, după ce alunga
seră prin lupte grele trupele ger- 
mano-horthyste din Transilvania, se 
aflau pe teritoriul ungar. Prin eli
berarea Budapestei a fost deschisă 
calea către Vicna, iar prin cuceri- 

tea munților Hagyalja, Bilkk și Ma
tra s-au creat condiții pentru pă
trunderea dinspre sud a forțelor «so
vietice și române pe teritoriul ce
hoslovac, pentru eliberarea țării 
prietene.

Ample consecințe po
litice. Paralel cu efectele mi
litare menționate, insurecția a e- 
xcrcitat o profundă influență — 
avind caracterul unui „șoc electric 
de o deosebită violență", după ex
presia folosită de agenția Reuter 
— asupra evoluției situației politi
ce a țărilor din Europa, de sud- 
est și centrală, a contribuit la a- 
gravarea considerabilă a crizei po
litice, care cuprinsese regimurile 
fasciste din Bulgaria și Ungaria, 
ca și la șubrezirea pozițiilor 
cercurilor favorabile Germaniei din 
Turcia și Finlanda, a stimulat in
tensificarea rezistenței antifasciste 
în Bulgaria, Iugoslavia, Cehoslova
cia, Polonia. Grecia și alte țări. 
Este cunoscut că la șase zile de la 
insurecția română a început insu
recția națională in Slovacia. 
„Gestul României — sublinia Ra
dio Londra la 24 August 1944 —
va fi un exemplu de urmat pentru 
Bulgaria, Finlanda și Ungaria". La 
rindul lui, referindu-se la răsune
tul pe care insurecția României 
avea să-1 găsească în celelalte țări 
balcanice, ziarul „Times" scria că 
ea „va avea un efect tonic în 
Turcia, care a înăsprit relațiile 
diplomatice cu Reichul și a asis
tat la dezvoltarea ostilității româ
nești împotriva exploatării și ti
raniei germane... Ea va oferi or
ganizațiilor militare și partidelor 
din Grecia unul dintre cele mai 
convingătoare argumente de a co

opera... intr-un moment cind eli
berarea elenilor este și mai apro
piată datorită evenimentelor de 
dincolo de Dunăre. Ea va încuraja 
și mai mult pe bravii partizani al 
mareșalului Tito".

Toate forțele României 
— în războiul antihitle- 
fist ! însemnătatea internațio
nală a actului istorio de la 23 
August decurge totodată din 
faptul că insurecția a creat condi
țiile necesare pentru participarea 
poporului român, cu toate forțele, 
la războiul purtat de Națiunile U- 
nite pină la infringerea definitivă a 
Germaniei hitleriste. Imediat după 
insurecție, în deplină concordanță 
cu poziția susținută de P.C.R., 
România a pus întregul ei poten
țial militar, economic și uman in 

slujba războiului 
antihitlerist.

Amploarea e- 
fortului militar, 
al României re
zultă din însuși 
faptul că efecti
vele militare pe 
care le-a angajat 
pe front au însu
mat aproape 
510 000 de oa

meni. în indisolubilă frăție de 
arme cu armata sovietică, ar
mata română a străbătut un 
lung și greu drum de război 
pe teritoriile României, Ungariei, 
Austriei și Cehoslovaciei, eliberind 
ea singură peste 3 800 de localități 
și alte așezări și contribuind la e- 
liberarea altor mii. Pierderile to
tale suferite de armata română in 
înfruntarea cu nazismul s-au ci
frat la 170 000 militari — morți, 
răniți și dispăruți. Peste 300 000 
de soldați, subofițeri și ofi
țeri români au fost distinși 
pentru actele lor de vitejie cu 
decorații românești, sovietice, ceho
slovace și ungare. Monumentele ri
dicate eroilor români in Ungaria și 
Cehoslovacia sint semne de cinstire 
și recunoștință ale popoarelor aces
tor țări față de cei care și-au jertfit 
viața slujind unei cauze naționale 
și in același timp internaționale.

Sentimentele antifasciste ale po
porului român și-au găsit, totodată, 
o pregnantă manifestare in țuriașe
le sale eforturi pentru susținerea 
materială a războiului. Răspunzînd 
cu abnegație inflăcăratei chemări a 
P.C.R. „Totul pentru front, totul 
pentru victorie el a muncit din 
răsputeri pentru sporirea produc
ției necesare aprovizionării unită
ților angajate in lupta războiului 
antifascist, a pus la dispoziția fron
tului aproape întreaga economie a 
țării, valoarea contribuției sale in 
acest domeniu depășind cu mult 
un miliard de dolari (valută 1938).

Filele istoriei vor consemna că, 
atit prin amploarea resurselor u- 
mane si materiale angajate in spri
jinirea frontului, cit si prin parti
ciparea pînă în ultimele zile ale 
războiului la eforturile titanice 
pentru zdrobirea hitlerlsmului, po

porul român a adus o strălucită 
contribuție la marea victorie a po
poarelor. Acțiune de profundă sem
nificație patriotică si internaționa- 
llstă, acest aport se Înscrie la loc 
de cinste în glorioasele tradiții de 
luptă ale poporului român pentru 
cauza libertății si independenței 
naționale. Singele vărsat in comun 
de ostașii români si sovietici în 
luptele purtate împotriva fascismu
lui a pecetluit frăția de arme ro- 
mâno-sovietică, prietenia dintre ță
rile noastre care a fost ridicată ne 
o treaptă superioară in anii socia
lismului. pe baza comunității orin- 
duirii sociale, a telurilor sl inte
reselor supreme ale celor două țări 
si popoare.

Valoarea aportului României la 
cucerirea victoriei, alături de 
U.R.S.S. care a dus pe umerii ei 
greul războiului si a dat cele mai 
mari jertfe, ca si de celelalte state 
ale coaliției antihitleriste, a fost 
relevată elogios intr-o serie de do
cumente oficiale, ca și în declara
țiile unor personalități politice și 
militare de peste hotare. Ministrul 
de externe al Uniunii Sovietice re
marca la Conferința păcii de la 
Paris din 1946 : „Împreună cu noi, 
împreună cu trupele aliate, noua 
Românie democrată a început lup
ta pentru infringerea lui Hitler, a 
făcut sacrificii considerabile in a- 
ceastă luptă și noi toți recunoaș
tem serviciile aduse de poporul 
român acestei cauze". La rindul 
lui, ministrul de externe al Angli
ei a declarat in septembrie 1944 in 
Camera Comunelor : „România a 
dat deja un ajutor substanțial 
cauzei aliaților".

Aprecieri elocvente găsim tot
odată în paginile presei străine <^in 
acea perioadă. Ziarul italian „l'Uni- 
tă" consemna la 7 februarie 1945 : 
„România contribuie la război cu 
o armată importantă, a patra în 
ordine, printre cei care luptă îm
potriva Germaniei".

■'Recapitulind, se poate spune că 
insurecția începută la 23 August, 
urmată de operațiunile Armatei 
române de partea coaliției antihi
tleriste a inriurit în mod hotăritor 
situația militară și politică din sud- 
estul Europei, determinind scurta
rea duratei războiului. Postul de 
Radio Paris sublinia în acest sens 
că „România a adus prin contri
buția ei o scurtare a războiului cu 
cel puțin 6 luni", apreciere reluată 
apoi intr-o declarație a ministru
lui de externe francez din martie 
1946.

Prin aportul său la marea 
victorie asupra fascismului, po
porul român a înscris, împreună cu 
celelalte popoare care și-an vassal 
sipgele in bătăliile antihitleriste, o 
pagină memorabilă In istoria uni
versală, ilustrînd strălucit nobilele 
sale tradiții patriotice și interna
ționaliste, atașamentul său la cauza 
libertății si a păcii.

Conf. unlv. dr. 
Traian CARACIUC 
Academia „Ștefan Gheorghlu“

0 grea lovitură pentru mașina 

de război hitleristă

Armata română pe frontul libertății

„Valea Dunării 
a fost transformată într-o zonă 

ostilă Reichului"
,.... Ieșirea României din război a creat 

pericolul izolării celor 15 divizii germane 
aflate in Grecia și sudul Iugoslaviei. A- 
ceastă ieșire a transformat Valea Dunării, 
de la Deltă pină la punctul unde părăsește 
frontiera româno-iugoslavă, dintr-o zonă 
prietenă într-o zonă ostilă Germaniei".

(„Christian Science Monitor" — S.U.A, — 
24 august 1944). >

„Germania se apropie 
de o catastrofă îngrozitoare"

„Situația Germanie! în Balcani se apro
pie de o catastrofă îngrozitoare care va de
păși proporțiile aceleia provocate germa
nilor in punga de la Falaise... Armatele 
române și sovietice iși vor crea drum spre 
Budapesta și vor face legătura cu forțele 
mareșalului Tito. Prăbușirea hitleriștilor se 
apropie cu pași repezi, iar zilele nemților 
din Balcani pot fi numărate pe degete".

(Radio Londra — 24 august 1944)

„Flancul hitlerist de sud-est 
a rămas descoperit"

Cotitura României a reprezentat „o pu
ternică lovitură pentru conducerea militară 
germană, in urma căreia dominația ger
mană asupra Balcanilor s-a eclipsat defi
nitiv. Din punct de vedere militar, eve
nimentele din Balcani înseamnă o desco
perire a flancului german de sud-est. Ar
matele germane de pe frontul românesc 
sint amenințate cu distrugerea, in timp ce 
trupele din Grecia au de ales intre a se 
retrage rapid sau a se lăsa încercuite. Di
viziile din. Iugoslavia vor C silite să exe
cute o retragere foarte precaută pe teri te
nul ungar".
(„Ny Dagligt Alehanda" și „Afton Bladet" 
— Suedia — 25 august 1944).

„Germania nu va mal putea 
rezista mult timp presiunii"

....Loviturile erele au plouat asupra na
ziștilor. și în special in Balcani. Se cască 
o crăpătură care începe să primeiduiască 
castelul lor de cârti de ioc. Loviturile au 
fost atit de grave si implacabile, incit multi 
observatori cred că Germania nu va mai fi 
capabilă mult timp să reziste presiunii 
crescinde. Știrea cea mai importantă a fost 
Încercarea României de a se izbăvi de că
tușele naziste si de a se alătura mersului 
victorios al aliaților. Această încercare des
chide prima mare fisură in structura bal
canică a Germaniei".

(..The New York Times" — 25 august 
1944).

„în fața înaintării Armatei 
sovietice se deschid larg trei 

direcții principale"
„Ruptura României cu Axa și trecerea ei 

de partea aliaților... va însemna poate pen
tru Germania o lovitură de moarte. ...îna
intării rușilor i se deschid trei căi : in 
Bulgaria, al cărei curs va suferi probabil 
o modificare in momentul in care primul 
soldat rus va apărea la frontiera sa : in 
direcția Iugoslaviei și Adriaticii, unde este 
sigur că populația se va ridica pretutindeni 
împotriva resturilor armatei germane ; și 
in direcția pustei maghiare. Budapesta și 
Viena. lucru prin care s-ar ajunge la pră
bușirea regimului maghiar pronazist și la 
o revoltă în Cehoslovacia".
(„Sunday Times" — Anglia — 27 august 

1944)

„Partidul Comunist Român 
— principalul făuritor 

al insurecției"
„Comuniștii români au fost principalii 

făuritori ai trecerii alături de Armata ro
șie împotriva germanilor. A cincea aniver
sare a războiului se desfășoară intr-o at
mosferă care este aceea a catastrofei ger
mane. Si in România, ca și în Franța sau 
in Iugoslavia, partidul comunist. în ilega
litate. a fost unul din principalii făuritori 
ai acestei schimbări de alianțe".
(„L’Humanitâ — Franța — 4 septembrie 

1944).

® Efectivul total al trupelor române angajate pe frontul antifascist — 
aproape 540 000 de oameni.

• Numai prin operațiunile militare ale forțelor Insurecției naționale antifasciste 
armate din August 1944, Germania nazlstâ a pierdut peste 61 000 de militari — efec
tivul a circa 6 divizii — între care 14 generali și mal mult de 1 400 de ofițeri.

© Pinâ la 12 mai 1945, Armata românâ a desfâșurat continuu lupte grele, strâ- 
bâtînd peste 1 000 km, incluzind traversarea a 17 masivi muntoși, forțarea a 
12 cursuri mari de apă, eliberarea a 3 831 localități.

• Pierderi provocate efectivelor militare ale Germaniei hitleriste si aliaților el; 
circa 118 000 prizonieri și 18 000 morți — echivalentul a circa 14 divizii,

• Jertfe de singe ale armatei române: aproape 170 000 morți, răniți și dispăruți.
® Peste 300 000 militari români au fost decorați cu ordine și medalii româ

nești, sovietice, cehoslovaca și ungare.
• Trupele române au fost evidențiate în numeroase ordine ale Ministerului 

de Război al României, in 7 ordine ale Comandamentului suprem sovietic.

Căi largi ofensivei spre 

Balcani și Europa centrală

„Se profilează vaste efecte 
strategice"

Relevind semnificația militară-strate- 
gică a insurecției române din august 1944. 
ziarul scria : „In mod logic, pot fi aștep
tate două principale consecințe ștrateglce. 
Acestea sint că 6e eliberează aproximativ 
30 de divizii ale Armatei roșii, in timp ce 
calea spre Bulgaria. Iugoslavia de est Și 
Ungaria este deschisă in fata lor si că spa
tele frontului grupului de forte germane 
ce se află intre Carpati si Marea Neagră 
este amenințat".

(..New York Times" — 24 august 1944)

„0 spărtură într-o zonă 
de Importanță vitală a Axei"

Ieșirea României din războiul hitlerist 
„produce o spărtură in rindurile Axei in
tr-o zonă de importanță vitală, oferă Bul
gariei șl Ungariei un exemplu recomanda
bil și vestește lucruri și mai bune pentru 
viitor".
(„New York Herald Tribune" — 24 august 
1944)

„Actul României a pecetluit 
soarta tuturor țărilor balcanice"

„Prin actul României, 6oarta tuturor ță

rilor balcanice a fost pecetluită. Zilele lui 
Hitler sint numărate".

(Radio B.B.C. — 24 august 1944)

„Efectul politic - îndepărtarea 
influenței germane"

„Efectul strategic al acestui act extraordi
nar va fi. din punct de vedere militar, pră
bușirea sistemului german de apărare, Iar 
din punct de vedere politic înseamnă în
depărtarea influentei germane din sud-es
tul european".
(„Daily Herald" — Anglia — 25 august 1944)

„România a zdrobit zidul 
Balcanilor ridicat de Hitler"

„Prin ruperea relațiilor sale cu Germania 
și prin declararea războiului împotriva a- 
cestel țări, România a zdrobit zidul Balca
nilor ce fusese ridicat acum cinci ani de 
Hitler".

(Radio Londra — 26 august 1944)

„Ieșirea României din război 
va avea o influență rapidă 
și directă asupra Bulgariei"

„Soldații români au început să-i izgoneas
că pe germani de la ei. De acum înainte 
nimic nu mai poate împiedica armatele 
sovietice să înainteze traversînd Valea Du
nării pentru a opera joncțiunea cu Forțele 
armatei naționale de eliberare iugoslave ale 
mareșalului Tito. Din punct de vedere po
litic, ieșirea României din război va avea o 
influență rapidă și directă asupra Bulga
riei".
(„L’Humanite" — Franța — 26 august 1944)

„Grele repercusiuni economice 
pentru hitlerlști"

„...Infringerile nemților în România vor 
avea, de asemenea, pentru Germania și mai

grele repercusiuni economice. Odată cu 
România, nemții au pierdut și petrolul și 
griul românesc. In economia germană de 
război, acest lucru produce un gol atit de 
mare, incit intreaga lui importanță nu poate 
fi estimată acum".
(Revista sovietică „Voina I rabocii class" — 

1 septembrie 1944)

„Nu poate fi contestată 
de nimeni contribuția României 

la eliberarea Balcanilor"
Referindu-se la efectele politice ale in

surecției din România, ziarul sovietic „Iz
vestia" scria că ele „s-au materializat prin 
abandonarea celui de-al Ill-lea Reich de 
către Bulgaria și Finlanda, rămînind astăzi 
in tabăra nazistă numai Ungaria. Nu poate 
fi contestată de nimeni contribuția Româ
niei la eliberarea Balcanilor".
(„Izvestia" — U.R.S.S. — 14 septembrie 1944)

Aport de seamă la marea 

victorie a popoarelor

„Unul din cele mai hotărîtoare 
evenimente"

„Istoria va consemna actul de la 23 
August ca unul dintre cele mai hotăritoare 
evenimente ale întregului război".

(„New York Times" — 25 august 1944)

„Urmările răsturnării efectuate 
de România sînt Inestimabile"

„Este prea devreme să se estimeze toate 
consecințele răsturnării pe care a efectua
t-o România. Este in orice caz un eveni
ment de o însemnătate considerabilă și 
care a dat o lovitură din cele mai grota 
celui de-al Ill-lea Reich. Mai întîi pentru 
că îl lipsește în mod definitiv pe acesta 
de ultimele resurse de petrol pe care le 
mai putea încă lua de aici ; apoi- pentru 
că nu mai este posibil ca Ungaria și Bul
garia să nu se simtă, la rindul lor, antre
nate in catastrofa care a și început pentru 
al Ill-lea Reich și să nu caute, în conse
cință, să se retragă cit mai repede posibil".

(„Le Figaro" — Franța — 25 august 19-14)

„Un factor important 
în mersul războiului"

„Participarea activă a celor 14 divizii în 
Ungaria fi Cehoslovacia, precum și actul

de la 23 August au ajutat mult pe aliați. 
Cind se va scrie istoria, actul de la 23 
August va însemna un factor important în 
mersul acestui război".
(Radio Vocea Americii — 9 februarie 1945)

„Războiul a fost scurtat 
cu cel puțin 6 luni"

„Franța socotește că România a adus prin 
contribuția ei o scurtare a războiului cu 
cel puțin șase luni".

(Radio Paris — 13 ianuarie 1948)

„0 acțiune decisivă 
pentru grăbirea victoriei"

„Acum cinci ani, la 23 August 1944, 
România a rupt legăturile cu fasciștii ger
mani și a trecut in tabăra Națiunilor 
Unite. Această hotărire a fost foarte im
portantă și decisivă in purtarea războiului 
împotriva Germaniei ducind la căderea 
bastionului german... Acest fapt a avut ca 
urmare ieșirea Bulgariei din război, iar 
germanii au părăsit Bulgaria. Grecia și o 
parte din Iugoslavia. Acțiunea românilor a 
dus la scurtarea războiului și a salvat viața 
a mii de soldați aliați".

(Radio Londra — 23 august 1949)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația de partid și guvernamentală 

a Republicii Arabe Siriene

Tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, in ziua 
de 20 august, delegația de Dartid și 
guvernamentală a Republicii Arabe 
Siriene, condusă de Abdallah Al-Ah- 
mar. secretar general adjunct al Par
tidului Baas Arab Socialist, care va 
participa la festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 23 August. Din 
delegație fac parte Georges Saddi- 
kim. membru al Comandamentului 
Național el Partidului Baas Arab 
Socialist. ministrul informațiilor. 
ZiOuheir Mohsen, membru al Coman
damentului National al Partidului 
Baas Arab Socialist. Fahmi El-Yous- 
sfi. membru al Comandamentului 
Regional al Partidului Baas Arab So
cialist.

La Drimire au participat tovarășii 
r.r Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., si ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

în cursul după-amiezii de marți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar generai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit delegația 
Uniunii Socialiste Arabe din Re
publica Arabă Libiană, condusă de 
Faragi Aii Balha. guvernator. se
cretar al Comitetului Usal din. gu- 
vernoratul Derna.

La întrevedere au participat to
varășii Gheorghe Pană, membru al

A fost de fată Mohsen Sayadi, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Arabe Siriene la București.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros mesaj de 
prietenie și urări de succese tot mai 
mari poporului român în construirea 
noii societăți din partea lui Hafez Al 
Assad, secretar general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene. împreună 
cu sincere felicitări cu prilejul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți ca. la 
înapoierea in patrie, să transmită 
președintelui Hafez Al Assad, con
ducerii Partidului Baas Arab Socia
list. un sincer și tovărășesc salut, 
cele mai bune urări, iar poporului 
sirian pace, prosperitate și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat in mod cordial delegația de 
partid și guvernamentală siriană, a- 
râtind că prezenta sa in România

Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. ai P.C.R.. Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Exprimind profunda satisfacție a 
membrilor delegației de a fi primiți 
de șeful statului român. Faragi Aii 
Balha a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din par
tea președintelui Consiliului Co
mandamentului Revoluției al Re

este o expresie a relațiilor bune 
existente intre partidele și statele 
noastre, a dorinței de a adinei co
laborarea româno-siriană pe multiple 
planuri.

In continuare, a avut loc '*o con
vorbire in cursul căreia au fost evi
dențiate satisfacția fată de evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, importanța deosebită a con
tactelor și convorbirilor dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu si Hafez 
Al Assad, pentru diversificarea și 
aprofundarea acestor raporturi. A 
fost subliniată, de ambele părți, ho- 
tărirea de a traduce in viată înțe
legerile convenite intre cei doi șefi 
de stat, in vederea extinderii, pe 
multiple planuri, a colaborării româ- 
no-siriene, in interesul ambelor po
poare. al luptei împotriva imperia
lismului, al progresului și păcii in 
lume»

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

publicii Arabe Libiene. Moamer El 
Geddafi, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală. iar poporului român noi suc
cese în propășirea României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa
lutat cu căldură vizita in țara noaș; 
trâ a primei delegații a Uniunii 
Socialiste Arabe din Libia și a rugat 
pe oaspeți ca. la înapoierea in tară, 
să transmită din partea sa un salut 
prietenesc președintelui Moamer El 

Geddafi, precum șl urări de pace, 
progres și prosperitate poporului li
bian.

A avut loc. «pol. o convorbire cor
dială. cu care prilej au fost relevate 
bunele relații româno-Iibiene, evo
luția lor mereu ascendentă. în acest 
cadru, a fost evocată importanța 
deosebită a vizitei făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în februa
rie 1974. in Libia, a convorbirilor la 
nivel înalt și a înțelegerilor conve
nite intre cel doi șefi de stat, pen

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Liberia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Liberia, 
condusă de James Greene, vicepre
ședintele republicii, membru al con
ducerii partidului „The True Whig", 
care se află in tara noastră pentru 
a participa la cea de-a XXX-a ani
versare a zilei de 23 August.

La întrevedere au participat tova
rășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guvernului, 
si Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte, de asemenea. S. B. 
Cole. însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Liberiei la București, și Wil
lie Knuckles, secretar executiv la vi- 
ceoreședințla republicii.'

Marți, 20 august, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Michel Durafour, ministrul muncii 
din Franța, șeful delegației franceze 
la Conferința mondială a popu
lației.

La întrevedere a fost de față 
Francis Levasseur. ambasadorul 
Franței la București.

Oaspetele a arătat că îi revine 
deosebita cinste de a fi mesagerul 
sentimentelor și urărilor prietenești 
pe care președintele Franței, Valâry

Ministrul serviciilor sociale al Republicii Elene
Președintele Republicii Socialis

te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți, pe An
dreas Kokkevis. ministrul serviciilor 
sociale al Republicii Elene, care con
duce delegația tării sale la lucrările 
Conferinței mondiale a populației. 
Oaspetele a fost însoțit de Aristote 
J. Phridas, ambasadorul Republicii 
Elene la București.

Ministrul grec a adresat președin
telui Nicolae Ceaușescu călduroase 
felicitări cu prilejul apropiatului ju
bileu — a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub dominația 

tru întărirea legăturilor de priete
nie și colaborare dintre țările șl 
popoarele noastre. De ambele părți 
a fost exprimată dorința de a ne ex
tinde și adinei raporturile de solida
ritate dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă Arabă din 
Libia, de a se dezvolta colaborarea, 
pe multiple planuri, dintre Româ
nia și Libia. în folosul reciproc. în 
interesul cauzei păcii, cooperării șl 
înțelegerii Internaționale.

împărtășind din impresiile prile

Șeful delegației liberiene a înml- 
nat președintelui Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de salut din partea pre
ședintelui Republicii Liberia. William 
Tolbert jr.. și a transmis calde fe
licitări din partea conducerii parti
dului ..The True Whig", a guvernu
lui șl poporului liberian cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la elibe
rarea României de sub dominația 
fascistă. împreună cu sincere urări 
poporului român de noi victorii pe 
calea progresului, civilizației si bu
năstării.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Liberiei, 
partidului ..The True Whig". guver
nului si poporului liberian sentimen- 
tejejșâle de^stimă si prietenie, succe
se ‘'tor mai mari in dezvoltarea Li

Ministrul muncii din Franța
Giscard d'Estaing, le transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rindul său, 
un salut cordial, împreună cu cele 
mai bune urări, președintelui Valery 
Giscard d’Estaing.

în continuare a avut loc o con
vorbire, in cursul căreia s-a relevat 
cu satisfacție dezvoltarea, pe multi
ple planuri, a relațiilor tradiționale 
de prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre cele două țări și popoare. 
Schimbul de vederi a pus în evi
dență dorința comună de a intensi- 

fascistă — precum și urări de prospe
ritate si bunăstare poporului român, 

în cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția fată de evoluția po
zitivă a relațiilor dintre România și 
Republica Elenă, precum și dorința 
de a extinde și diversifica aceste ra
porturi in folosul și spre binele celor 
două țări si popoare. în interesul in
staurării unui climat de destindere 
si colaborare, de încredere si înțele
gere în Balcani, al cauzei păcii și 
securității din Europa si în lume.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri privind unele as
pecte ale vieții Internationale actua

juite de șederea în țara noastră, oas
peții au relevat caracterul rodnic al 
vizitei, al contactelor avute și au dat 
o înaltă apreciere realizărilor re
marcabile obținute de poporul ro
mân. Membrii delegației au adresat 
sincere și călduroase felicitări cu 
ocazia marii sărbători a poporului 
nostru — cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei de sub do
minația fascistă.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

beriei oe calea progresului economic 
si social.-

în cursul convorbirii, ambele părți 
au exprimat satisfacția pentru evo
luția ascendentă a relațiilor româno- 
liberiene. subliniind rolul determi
nant pe care l-a avut in această e- 
volutie recenta vizită efectuată in 
Liberia de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. hotărlrile și înțelegerile 
convenite cu acest prilej intre cele 
două state.

In acest context a fost afirmată 
hotărîrea comună de a se transpune 
in viată acordurile încheiate, de a 
se acționa pentru extinderea și a- 
dincirea raporturilor bilaterale. în 
folosul ambelor popoare, al cauzei 
colaborării șl păcii în întreaga 
lume.

întrevederea s-a desfășurat. într-Q.,’, 
atmosferă de caldă prietenie.

fica și adinei aceste relații, în Inte
resul ambelor națiuni, al cauzei des
tinderii, securității și cooperării pe 
continentul nostru și in întreaga 
lume.

Apreciindu-se importanța deose
bită a Conferinței mondiale a popu
lației, care se desfășoară la Bucu
rești, s-a exprimat convingerea că 
delegațiile României și Franței vor 
conlucra in mod rodnic, contribuind 
astfel la succesul acestei prestigioa
se reuniuni internaționale.

întrevederea a decurs într-o am
bianță caldă, prietenească.

le. în special în legătură cu situația 
din Cipru. De ambele părți, s-a a- 
nreciat necesitatea aplicării rezolu
țiilor Consiliului de Securitate al 
O.N.U. in vederea soluționării, pe 
cale politică, a situației din insulă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat speranța că noul guvern 
grec va acționa mai mult pentru dez
voltarea. pe multiple planuri, a rela
țiilor dintre Republica Elenă și 
România si a urat poporului grec 
succese în propășirea economică și 
socială a tării sale.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

OASPEȚI DE PESTE HOTARE 
IA „EREN 'W

Expoziția realizărilor economiei 
naționale a avut ca oaspeți numeroși 
membri ai delegațiilor de peste ho
tare aflați în aceste zile in țara 
noastră.

„EREN ’74" a fost vizitată de Ha 
Ke Tan. membru supleant al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc dinR. D. 
Vietnam, ministru, și Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București ; Oliver Tambo. președin
tele Congresului Național African 
(A.N.C.) din Africa de Sud : Olavl 
Ilanninen, vicepreședinte el Partidu
lui Comunist Finlandez ; Albert Da 
Conlnck, membru al Biroului Politic, 
secretar național nl C.C. al P.C. din 
Belgia ; delegația de partid și guver
namentală a Republicii Liberia, con
dusă de James Greene, vicepreședin
tele Republicii Liberia; delegația Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, condusă de Faruk Al Kaddurri, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P., șeful Departamentului poli
tic ; delegația tanzanlană condusă de 
Hasnu Makame, ministrul resurselor 
naturale și turismului.

Exprimindu-șl admirația pentru 
realizările țării noastre oglindite m 
expoziție, oaspeții au urat poporului- 
român noi succese pe drumul propă
șirii economice și sociale.

★
Impresionați de succesele econo

miei românești se arată, de aseme
nea. numeroși oameni de afaceri, 
specialiști și turiști din S.U.A., Alge
ria, Belgia. Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Italia, India, Iugoslavia, Li
ban, Pakistan, Suedia, Ungaria, Ve
nezuela, R. D. Vietnam șî din alt» 
țări, care au vizitat expoziția din 
Piața Scinteii.

(Agerpres)

Realizări edilitare
VASLUI

Constructorii vasluieni au predat 
zilele acestea la cheie apartamentul 
cu numărul 4 500. Un nou cartier de 
locuințe se află in construcție in 
partea de est a orașului, unde se 
construiesc 700 de apartamente, o 
creșă și o grădiniță, un complex co
mercial, precum și alte obiective de 
interes social care vor fi date in fo
losință in cursul anului acesta și in 
1975.

TIMIȘOARA
în zona centrală a Timișoarei 8-« 

Inaugurat un mare complex al coo
perației meșteșugărești, care cuprin
de o casă de modă, unităti de croi
torie și de încălțăminte, marochinâ- 
rie. bijuterie, raioane de prezentare 
a produselor realizate de meșteșuga
rii din această parte a tării, precum 
si alte secții de prestații publice.

SUCEAVA
în centrul orașului Suceava a fost 

,-dat, Ân.. folosință, un. nou hotel, pre- 
.vâzut1:Qu;.pn-..gradi-fiporit de confoft. 
Tot aici se află in construcție o altă 
unitate similară, de mare capacitate.

vremea
Ieri în tară : Vremea s-a menți

nut călduroasă. Cerul a fost mal 
mult senin, exceptând zonele de deal 
și de munte și sudul Moldovei, unde, 
in cursul după-amiezii. s-au produs 
înnorări temporare și s-au semna
lat descărcări electrice și averse izo
late de ploaie. La virful Toaca (Cea
hlău) s-a semnalat grindină. Vîntul 
a suflat slab pină la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 24 grade la Sulina și 35 grade în 
zona Craiovei. în București : Vre
mea s-a menținut frumoasă șl căldu
roasă, cu cer schimbător, mai mult 
senin. Temperatura maximă a fost 
de 33 grade.

Timpul probabil pentru 22, 23 și 24 
august. în 'tară : Vreme în răcire u- 
soară. mai ales în nordul tării. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
oloi locale. îndeosebi'sub formă de 
aversă. însoțite de descărcări elec
trice. Frecventa ploilor va fi mai 
mare în zonele de deal și de munte. 
Pe alocuri, vintul va prezenta inten
sificări de scurtă durată. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, 
iar maximele între 20 și 30 grade, 
in prima zi mai ridicate “în sud. In 
București : Vreme in răcire ușoară. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
sub formă de aversă. în cursul după- 
amiezii. Vint moderat, cu unele in
tensificări. Temperatura va stădea 
ușor.

r

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE PATRU ANI AI CINCINALULUI
15 ÎNTREPRINDERI 

DIN JUDEȚELE DOLJ, 
MEHEDINȚI ȘI GORJ

Un număr de 15 unități econo
mice din județele Dolj. Mehedinți 
și Gorj au îndeplinit planul pe 4 
ani din cincinalul actual. Printre 
colectivele care au raportat in ul
timul timp acest important succes 
se află petroliștii schelelor de ex
tracție Craiova și Țicleni, minerii 
de la Cicani, textilișui țesătoriei 
..Cazanele^-Orșova, constructorii 
Trustului local Craiova și alții.

UNITĂȚI INDUSTRIALE 
Șl DE CONSTRUCȚII 

DIN JUDEȚUL BACAU
Alte colective de unități eco

nomice dm județul Bacău ra
portează Îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor pe patru 
ani ai cincinalului. între a- 
cestea se numără tolectîvele între
prinderii de postav Buhuși, între
prinderii de bere și spirt Mărgi
neni, întreprinderii poligrafice Ba

LA PANOUL DE ONOARE AL ÎNTRECERII

cău. Trustului de construcții In
dustriale din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Calculele estimati
ve arată ca, pinâ la finele anului, 
cele 6 întreprinderi industriale și 
două trusturi de construcții, care 
și-au îndeplinit pină acum sarci
nile pe 4 ani din cincinal, vor 
realiza o producție suplimentară 
in valoare de peste un miliard 
leL

COLECTIVE 
DE ÎNTREPRINDERI 

DIN JUDEȚUL V1LCEA
RM. VÎLCEA (Corespondentul 

„Scinteii", Ion Stanciu). — între
prinderea de utilaj chimic și for
jă Rm. Vîlcea — una dintre cele 
mai tinere uzine constructoare de 
mașini din țară — este o altă u- 
nitate industrială din județul Vîl
cea, după Grupul de șantiere con
strucții forestiere și întreprinderea 
județeană de industrie locală, care 
anunță Îndeplinirea sarcinilor de 
producție pe primii 4 ani din ac
tualul cincinaL Aici au fost rea

lizate, în devans, o serie de utila
je și instalații necesare pentru nu
meroase platforme ale industriei 
chimice, a căror valoare trece de 
31 milioane lei. De asemenea, alte 
colective din județ au îndeplinit 
cu 4 luni și jumătate mai devre
me sarcinile de plan la export pe 
4 ani ai cincinalului. Pină la a- 
ceastă dată, valoarea producției 
suplimentare destinată exportului 
de către colectivul întreprinderii 
forestiere de exploatare si trans
port Rm. Vîlcea a ajuns la 29 mi
lioane lei valută.

/NDUS77UA LOCALA 
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Colectivele din industria locală a 
județului Hunedoara anunță înde
plinirea planului pe 4 ani ai cin
cinalului. în avansul de timp clș- 
tigat, unitățile de industrie locală 
din această parte a țării vor da 
peste prevederile primilor patru 
ani din cincinal o producție globa
lă In valoare de .aproximativ 230 
milioane lei.

AU ATINS COTA FINALĂ

A PREVEDERILOR CINCINALULUI
întreprinderea

„Mucart"-Clu|
CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 

Alexandru Mureșan). — Marți, 20 
august, colectivul fabricii de car
ton și confecții „Mucart“-Cluj a 
îndeplinit sarcinile de plan pe în
treg cincinalul 1971—1975. Este pri
ma unitate economică a județului 
care a atins cota finală a prevede
rilor cincinalului. Acest succes se 
datorește preocupărilor stăruitoare 
de a valorifica cit mai intens re
zervele interne — prin mecaniza
rea și automatizarea procesului de 
producție, prin utilizarea mai bu
nă a spațiilor, a mașinilor și uti
lajelor, a fondului de timp dispo
nibil, prin generalizarea lucrului 
in trei schimburi ș.a. în anul 1974, 
producția întreprinderii crește de 
peste 2,2 ori față de 1970, iar bene
ficiile sporesc de peste 3 ori, in a- 
ceeași perioadă.

Constructorii șantierului 3

instalații Bacău
BACAU (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Gh. Baltă). — Constructorii 
șantierului 3 instalații Bacău au 
înscris pe graficul intrecerii un 
succes remarcabil : realizarea sar
cinilor de plan ce le reveneau in 
actualul cincinal. Bilanțul activi
tății lor din această perioadă este 
rodnic : au înălțat șl pus în func
țiune, In multe cazuri înainte de 
termen, noi capacități de produc
ție la întreprinderea de postav 
Buhuși, întreprinderea de confec
ții $1 întreprinderea de pielărie șl 
încălțăminte „Partizanul** din Ba
cău, noi secții Ia întreprinderea 
de bere și spirt Mărgineni ș.a. De 
asemenea, ei au construit diferite 
obiective social-culturale și au dat 
In folosință, peste plan, 855 de a- 

partamente.

Slobozia : A ÎNCEPUT 
SA PRODUCĂ INSTALAȚIA 

DE AZOTAT DE AMONIU
SLOBOZIA (Corespondentul 

„Scinteii**, Lucian Ciubotaru). — 
Mobilizindu-și forțele in marea în
trecere socialistă, constructorii și 
chimiștii de la C.I.C. Slobozia au 
reușit, în. aceste zile, să pună in 
funcțiune la întreaga capacitate șl 
instalația de acid azotic de pe a- 
ceastă platformă industrială. In 
legătură cu acest eveniment, di
rectorul general al combinatului, 
ing. Constantin Iovănel. ne-a 
spus : „Primele cantități de azotat 
de amoniu purtind marca „Amo
ral" — și care întrunesc condițiile 
de calitate prevăzute — âu fost li
vrate beneficiarilor. O contribuție 
deosebită la punerea in funcțiune 
a noii capacități au adus inginerii 
Miltiade Dobrin și Ion Hanaru, 
maiștrii Dumitru Stroie, Petre Za- 
dea și Liviu Rus, muncitorii Ion 
Enache, Alexandru Ștefănoiu, Mir
cea Mogoș și alții.

Roman : O NOUĂ 
FABRICA DE ZAHAR

PIATRA NEAMȚ (Coresponden
tul „Scinteii", Ion Manea) : Harta 
economică a județului Neamț a 

fost îmbogățită ieri, 20 august, cu 
un nou obiectiv industrial. A fost 
pusă în funcțiune noua fabrică de 
zahăr din Roman, cea mai mare 
unitate de acest fel din țară. Cea 
mai mare parte a materiei prime 
pentru noul obiectiv este asigura
tă de către unitățile agricole din 
județ.

Succese de prestigiu 
Arad : A FOST PUSA SUB 
TENSIUNE STAȚIA DE RA

CORD ADINC
ARAD (Corespondentul ..Scin

teii", Constantin Slmlon). — Pe 
platforma noului combinat de în
grășăminte complexe aflat în con
strucție In vecinătatea municipiu
lui Arad, ieri, 20 august a.c., a fost 
pusă sub tensiune stația electrică 
de racord adine, care va asigura 
alimentarea cu energie electrică a 
combinatului. Acest lucru creează 
condițiile necesare efectuării. în 
perioada următoare. a probelor 
mecanice și tehnice la alte câteva 
obiective de pe șantier. printre 
care : fabrica de oxigen, stația de 
pompare pentru captarea apel dm 
rîul Mureș și fabrica de amoniac 

obiective pe care constructorii 
le-au predat in întregime mento
rilor.
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Delegația de partid șl guvernamentală siriană Delegația organizațiilor obștești din U.R.S.S.
Marți a sosit la București delega- 

ta de partid și guvernamentală si- 
r ană conducă de Abdallah Al-Ah- 
mar, secretar general adjunct al 
Partidului Bats Arab Socialist, care 
v.i asista la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de-a XXX-a am- 

’ - berării dc sub domi
nația ffcscistâ.

Din delegație mai fac parte 
G-orces Saddikim, membru al Co- 
m armamentului Național al Partidu
lui Ba ac Arab Socialist, ministrul 
informațiilor. Zouhcir Mohsen, mem
bru al Comandamentului’National al 
Partidului Bans Arab Socialist. 
Fahmi El-Youssfi, membru al Co
mandamentului Regional al Partidu- 
l ii Baas Arab Socialist. Mustafa 
Al-Aid președintele Biroului Execu
tiv al Uniunii Generale a Țăranilor

Delegația guvernamentală a Republicii Arabe Egipt
Tn Caoitalâ a sosit, marți după- 

amiază, o delegație guvernamentală 
a Republicii Arabe Egipt, condusă de 
Mamdouh Salem, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul de interne, 
pentru a oarticina la festivitățile 
pilejuite dc a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei.

Delegația guvernamentală
De asemenea, in Capitală a sosit 

o delegație guvernamentală a Repu
blicii Unite Tanzania, condusă de 
Hasan Nlakame. ministrul resurse
lor naturale și turismului, care va

Delegația guvernamentală din Republica Tunisiană
în Capitală a sosit, marți după- 

smiazâ. o delegație guvernamentală 
din Republica Tunisiană, condusă de 
Mohamed M’Zali, ministrul sănătății, 
care va participa la manifestările or- 
ganizate cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României. Din 
delegație , fac parte Taieb Shabani, 
ambasadorul Tunisiei la București,

Delegația Frontului Național pentru Eliberarea Angolei
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală, la invitația C.C. al P.C.R.. 
pentru a participa la festivitățile ce 
vor avea loc cu prilejul zilei de 23 
August, o delegație a Frontului Na
țional pentru Eliberarea Angolei, 
condusă de Samuel Abrigada. mem
bru s'. Biroului Politic al F.N.L.A. 
Din delegație fac parte : d-na Mat
hens Net to. membru al Biroului Po- 
l.’tc al F.N.L.A.. Manuel Miranda, 
director al Departamentului Infor
mațiilor, și Herman don Zinga, res

Delegația Partidului Socialist Francez 
din Departamentul Bouclies-du-Rhone

Marți după-amiază a sosit în Ca- 
p-.iaiâ delegația Partidului Socialist 
Francez din Departamentul Bouches- 
du-Rhone. condusă de Lucien Wey- 
gand. membru al Comitetului Direc
tor al F.S.F.. secretar federal, care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. va face o 
vizită de prietenie in țara noastră 
• : Darticipa la manifestările ori-
’• ;u:-.e de cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării României. 

din R. A. Siriană, si Favasal Sam- 
mak, președintele Uniunii Tineretu
lui Revoluționar din R. A. Siriană.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost Intimpinațl de tova
rășii Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
p-neral-colonel Ion Coman. membru 
al C.C. al P.C.R.. Aldca Militam, 
membru al C.C. al P.C R.. președin- 
1 •' U.N.C.A.D., Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
V T.C., ministru pentru problemele 
ti îeretului. do activiști de partid.

A fost de fa‘,â Mohsen Sayadi. În
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Arabe Siriene la București.

La sosire, pe aeroportul Otoneni 
au fost prezent! Gheorghe Rădu- 
1- seu. viceprim-ministru al guvernu
lui. Emil Bnbu. ministrul de interne, 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Osman Assal, 
o-i nsadorul R. A. Egipt la Bucu
rești.

a Republicii Unite Tanzania
lua p-rte la festivitățile organizate 
cu prilejul zilei de 23 August.

La sosire, delegația a fost intimoi- 
nată de Ion Cosma, ministrul turis
mului.

Fathia M’Zali, președinta Uniunii 
N ițional a Femeilor Tunisiene, și 
Morcef Slamn. șeful Secției externe 
a Partidului Socialist Desturian.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
drtc”’ia a fost salutată de Alexan
dru Calomfirescu. prim-adjunct al 
ministrului sănătății, și Constantin 
Manolescu. adjunct al ministrului 
educației și invățâmintului.

ponsabil cu problemele studențești In 
cadrul F.N.L.A.

La sosire, delegația a fost intim- 
pinaiă de tovarășii : Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
general-colonel Ion Coman. membru 
al C.C. al P.C.R.. Ion Jinga. vicepre
ședinte al Consiliului Culturii ?i 
Educației Socialiste. C. Boștină, pre
ședintele U.A.S.C.R.. activiști de 
partid.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
d. legația a fost salutată de tovară
șii Florian Dănălache, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Andrei Vela, membru su- 
.pleant al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Institutului român pentru 
relații culturale cu străinătatea, de 
activiști de partid.

Marti a sosit în Capitală delegația 
organizațiilor obștești din U.R.S.S.. 
condusă de V. I. Konotop. membru 
al C.C. al P.C.U.S.. membru al Pre- 
z'diulul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prim-secretar al Comitetu
lui regional Moscova al P.C.U.S., 
președintele conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nc. care va lua parte la festivitățile 
din țara noastră cu prilelul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

La sosirea oe aeroportul Otopeni 
au fost prezentă Ilie Muraulescu. 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului general al 
A.R.L.U.S.. Dumitru Bejan. membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Uniu

La invitația ministrului apărării 
naționale, general de armată Ion Io- 
niță, a sosit in țara noastră o dele
gație militară sovietică, condusă de 
mareșal principal dc aviație V. A.

Președintele Partidului Muncii din Olanda
La invitația C.C. al P.C.R.. marți 

a sosit in Capitală Andre van der 
Louw, președintele Partidului Mun
cii din Olanda, care va participa la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei 
noastre.

Delegația Partidului Comunist din Guadelupa
La invitația C.C. al P.C.R.. marți 

a sosit in Capitală o delegație a 
Partidului Comunist din Guadelupa, 
condusă de Guy Daninthe, secretar 
general al partidului, care va face o 
vizită in țara noastră și va participa 
la festivitățile ocazionate de sărbă
torirea zilei de 23 August.

Delegația Partidului
Marți seara a sosit în Capitală o 

delegație a Partidului Elvețian al 
Muncii, formată din tovarășii Hans- 
idrg Hofer, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.E.M., și 
Ar.dre Hediger, membru al Biroului 
Pelitic al P.E.M., care va participa 
La manifestările ocazionate de săr-

Reprezentanții Partidelor Comuniste din Columbia, 
Mexican și Peruan

în aceeași zi au sosit și Julio Ce
sar Posada, membru al Comitetului. 
Executiv, secretar al C.C. al P-C- din 
Columbia, si Gilberto Rincon Gallar
do. membru al Comisiei Executive a

Președintele Grupului de prietenie Franța-România
La invitația Grupului parlamentar 

pentru relațiile de prietenie Româ- 
nia-Franța. marți a sosit in Capita
lă Pierre Christian Taittinger, vice
președinte al Senatului francez, pre
ședintele Grupului de prietenie 
Franța-România, pentru a participa 

nii Centrale a Cooperativelor de 
Consum. Constantin Mindreanu. se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. alte persoane oficiale.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București si membri ai ambasadeL

★
Tn cursul după-nmlezii, delegația 

organizațiilor obștești din U.R.S.S. a 
fost primită de tovarășul Mihal Da- 
lea, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Ccniral al U.G.S.R., 
președintele Consiliului general 
A.R.LU.S.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

*

Sudeț, care va participa la manifes
tările ce vor avea loc cu prilejul ce
lei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fosl salutat de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, viceprim-ministru al guvernu
lui, de activiști de partid.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Florian Dănălache, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Elvețian al Muncii
bătorirea zilei de 23 August și va 
face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., de activiști’ de partid.

C.C. al P.C. Mexican, și Jaime Fi
gueroa Vascone^ membru al Comj- 
rieî politice, “secretar al C.C. al P.C. 
Peruan.

la festivitățile prilejuite de sărbă
toarea națională de la 23 August.

Oaspetele a fost salutat de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, președintele 
Grupului parlamentar de prietenie 
România-F ranța.

A doua zi a lucrărilor Conferinței 
mondiale a populației a marcat în
ceperea dezbaterilor proprlu-zisc in 
cadrul ședinței plenare, al celor trei 
comitete șl al grupului de lucru pen
tru planul mondial de acțiune al 
populației, pe marginea unor impor
tante documente ale conferinței.

Au luat cuvintul delegați din Sue
dia, Uruguay, Argentina, India, Iran, 
Canada, Indonezia, Filipine, Singa
pore, R. F. Germania, Japonia, 
S.U.A., Belgia, Franța, Peru, precum 
și reprezentanți ai Fondului Națiu
nilor Unite pentru activitățile popu
lației, programului Națiunilor Unite 
pentru mediul înconjurător, Organi
zației pentru alimentație și agricul
tură. Organizației mondiale a sănătă
ții, care și-au cohsacrat intervențiile 
temei centrale a dezbaterilor — ta
bloul general al tendințelor demo
grafice actuale, al perspectivelor e- 
voluției demografice in următorii 
ani, problemă care polarizează aten
ția forumului internațional de la 
București.

în cuvintul lor, vorbitorii au fost 
unanimi in a aprecia ospitalitatea 
poporului român, eforturile deosebite 
depuse de guvernul român pentru a 
face ca reuniunea de la București 
să fie încununată de succes.

S-a dat o înaltă" apreciere mesaju
lui președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, chemare vibrantă la sta
tornicirea unui spirit de conlucrare 
intre state, intre națiuni, în interesul 
întregii umanități.

In cadrul dezbaterilor generale s-a 
evidențiat o largă paletă de opinii 
in ceea ce privește tendințele demo
grafice actuale, măsurile ce se Impun 
in viitor. A predominat insă aborda
rea realistă a aspectelor principale 
ale problemei populației, relevin- 
du-se că acestea constituie un factor 
important in dezvoltarea economica 
și socială, in conservarea ’mediului 
înconjurător.

Dezbaterea a fost dominată de 
convingerea că problemele majore 
ale populației nu pot fi soluționate 
satisfăcător decit intr-o lume a co
laborării și cooperării, in care să se 
reducă decalajul existent Intre țările 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare, cooperare Întemeiată pe înțe
legerea realităților lumii contempo
rane și a comandamentelor sale ma
jore. Vorbitorii și-au exprimat con
vingerea că instaurarea unui nou 
tip de relații între state, a unei noi 
ordini economice va permite o mai 
eficientă folosire a tuturor resurse
lor materiale și umane in vederea 
îmbunătățirii condiției omului. Acest 
deziderat ai lumii contemporane nu

DEZBATERILE TRIBUNEI POPULAȚIEI
în cadrul dezbaterilor Tribunei 

populației, amplă manifestare cu ca
racter neguvernamental, marți au 
avut loc discuții pe grupuri de spe
cialitate. A fost astfel abordată o 
largă tematică care a bferit particî- 
panților — oameni de știință, spe
cialiști. experți, reprezentanți ai o- 
piniei publice — posibilitatea unui 
amplu schimb de opinii. Desprindem 
Idin problematica acestor dezbateri o 
serie dg teme cu privire la raportul 
dintre populație, alimentație, resur
se și mediul Înconjurător, direcții 
noi in sistemele de educație și pre
dare. relația dintre echitatea socia
lă, dezvoltare și populație, tineretul 
și populația.

Ca o idee generală a discuțiilor 
s-a desprins faptul că problema 
populației se cere soluționată în le
gătură directă cu dezvoltarea social- 
economică, cu condițiile concrete, 

«e poate înfăptui, s-a subliniat In 
plenară, decit printr-o atrlnsă con
lucrare Intre state, evidențilndu-se 
In acest context necesitatea Întăririi 
rolului sl eficientei Organizației Na
țiunilor Unite.

De asemenea, au fost abordate idol 
Importante in ceea ce 'privește ro
lul guvernelor fiecărei țări In promo
varea politicii demografice proprii. 
In vederea consolidării nucleului so
cial de bază — familia.

Tn același cadru, vorbitorii au pre
zentat dc larg aspecte demografice 
principale din țările lor. Infătișind In 
același timp o largă gamă de mă
suri șl inițiative menite să soluțio
neze in mod adecvat problemele ma- 
iore ale populației in conformitate 
cu particularitățile sociale, economi
ce si de altă natură ale fiecărui po
por si arii geografice.

In sodinla plenară de dimineață 
s-a dat citire mesajului adresat con
ferinței df» către Maiestatea Sa Im
perială Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, șahinșahul Iranului.

★

Marti a fost consemnată șl înce
perea activității in cele trei comisii, 
unde, duoâ alegerea birourilor de 
conducere, s-a trecut la dezbaterea 
unor probleme aflate pe agenda con
ferinței : modificările in structura 
populației si dezvoltarea economiei 
si sociala : populația, resursele și 
mediul înconjurător : populația si fa
milia. Si-a început, de asemenea, 
dezbaterile grupul de lucru pentru 
Planul mondial de acțiune al popu
lației.

Recepție oferită de secretarul general

al Conferinței mondiale a populației
Secretarul general al Conferinței 

mondiale a populației. Antonio Car
rillo Flores, a oferit, marți 6eara, 
in sala rondă a hotelului Intercon
tinental. o recepție.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
naras. Petre Lupu. George Macoves- 
cu. președintele Conferinței mondia
le a populației, Nicolae Giosan. pre- 
ș?dlntele Marii Adunări Rationale, 
Corneliu Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului National al Frontului U- 
nitătii Socialiste. Mihnea Gheorghiu, 
președintele Academiei de știinte so- 

specifice fiecărei țări. Totodată, s-a 
relevat că mijloacele cele mai potri
vite pentru soluționarea probleme4 
resurselor alimentare sint de natură 
social-politică. O distribuție satisfă
cătoare a acestora se poate realiza 
pe baza unei ordini sociale juste. O 
serie de specialiști au arătat in acest 
context că socialismul reprezintă 

.modalitatea ,adecvată, de soluționare.
a acestor probleme.

Tot in aceeași zi a avut loc prima 
conferință din ciclul organizat de 
Uniunea internațională pentru stu
diul științific al omului. Prof. Jean 
Labasse. de la departamentul de geo
grafie al Universității din Lyon, a 
tratat tema „Dezvoltarea și polua
rea". Autorul a subliniat necesitatea 
pregnantă a protecției mediului în
conjurător ca unul din factorii im
portanți ai problematicii populației.

Programul zilei a mai cuprins gale

Larg ecou Internațional
Press dtn diverse «pilele «le Iți- 

mii comentează pe larg lucrării* 
Conferinței mondiale a populației d« 
la București, relevind ideile princi
pale ale cuvlntului de salut roBtit de 
președintele Nicolae Ceaușescu. Ast
fel. In comentariile lor. ziarele bra
ziliene apreciază discursul ca „plin 
de optimism. In concordantă cu do
rința de dezvoltare economică si so
cială ce animă două treimi din popu
lația lumii".

„Președintele României a reflect 
tat opiniile si aspirațiile unui iarf 
număr de delegații din Asia. Africa 
și America Latină in cuvintul da 
salut rostit la deschiderea lucrărilor 
primei Conferințe mondiale a popu
lației" — scrie la rindul său zia
rul indian „Hindustan Times".

în corespondente speciale din 
București, ziarele „Mainichi Shim- 
bun". „Yomiuri Shimbun” si ..Tht 
Jaoan Times" subliniază că președin
ție Nicolae Ceaușescu. expunind 
poziția României in legătură cu pro
blemele populației, a arătat necesi
tatea ca fondurile destinate înarmă
rii să fie folosite pentru progresul 
tarilor in curs de dezvoltare, men- 
tlonind că viitorul nu este deloc pe
simist. deoarece problema populației 
se poate rezolva De baza cuceririlor 
științei, omul puțind transforma na
tura. crin energia sa inepuizabilă, 
prin puterea geniului său creator, o- 
bligind-o să-i ofere și mal multe roa
de. să-i asigure noi resurse pentru 
a răspunde in condiții tot mai tțune 
cerințelor de viată ale oamenilor.

ciale si politice, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezent! Ralph Townley, 
directorul executiv al conferinței. 
Snowden T. Herrick, directorul ad
junct al Centrului de informare e- 
conomică si socială al O.N.U.. Rafael 
M. Salas, directorul executiv al Fon
dului Națiunilor Unite pentru acti
vitățile DODUlației.

Au narticioat. de asemenea, șefii 
unor delegații la conferință, precum 
si alte personalități prezente la a- 
ceastă importantă reuniune interna
țională.

de filme documentare asupra pop’l* 
laț iei șl dezvoltării spcial-economice.

Dezbaterile Tribunei populației 
vor fi reluate In cursul zilei de 
miercuri.

4r
Cu prilejul Conferinței mondiaie n 

populației, marți s-a deschis, in sala 
Cina, o expoziție de artă .naivă ro
mânească. organizată de Fondul 
Plastic si Comturist. Lucrările eînt 
realizate de artiști amatori — țărani, 
muncitori, funcționari — unele din
tre ele fiind prezentate In diferite 
expoziții in tară și peste hotare. Au
torii abordează cu sensibilitate teme 
inspirate din trecutul patriei, mun
ca la cîmp. in fabrici, viata nouă • 
satelor si orașelor, obiceiuri pitorești, 
tirguri tradiționale, priveliști ale 
locurilor familiare.

(Agerpres)

MEMORABILUL AN XXX
Ha Dobrin, Sebastian Pana- 
lani. Clody Berthola, ~ 
Cocea, Ioana Butcă.
Caragiu, Amza Pellea, Iu,rie 
Darie. Regia : Gh. Vltanidis. 

22,25 24 de ore.

Dina 
Tom a

..De treci codrii de ara
mă. de departe vezi albind / 
S’.-'--zi mindra glăsuire a 
pădurii de argint". Versu
rile fără seamăn ale lui 
Eminescu nu s-au putut 
naște decit in această îm
părăție silvestră a Moldo
vei nordice. f>e care poe- 
: .1. „fiind băiet", a cutre
ierat-o adeseori, după pro- 
pria-i mărturisire. Căci ni
căieri, pare-se. poezia nu 
și-a găsit leagăn mai dul
ce. ...Plaiurile sucevene, 
copleșite de‘‘Cohortele bra
zilor semeți, ca niște oș
teni ai naturii, de fagi u- 
nași »’ mesteceni melan
colici. îndeamnă la poezie.

Suceava este n intilnire 
cu baladele străbune. Ce
tatea de scaun, vatră a ic- 
toriei eroice din vremurile 
lui Stefan cel Mare, simbol 
al luptei pc-niru libertate 
8- independență a poporu
lui, ori Voronețul, care a 
intrat de-acum in mitolo
gie prin harul meșterului 
anonim de a așeza pe frun
tea zidurilor sale tot al
bastrul cerului moldav, te 
Intimpină cu acea poezie 
sacră a trecutului de glo- 
r. si frumuseți seculare.

Suceava de azi simbolt- 
tcază insă poezia epocii 
noastre socialiste, un poem 
eroic al muncii și hărniciei 
rodnice, creatoare de isto
rie nouă. Ce era capita.a 
Țării de Sus in timpul 
vechiului regim burghezo- 
moșieresc ? „Un fel de tirg 
de interes mai mult local 
care pă'trează din trecut 
numai bisericile si ruinele 
cetății... — menționa -En
ciclopedia României- in 
1938. Industria este foarte 
puțin dezvoltată fiind re
prezentată numai prin 2 
mori sistematice, o fabrica 
ca mezeluri, una de culori 
de pămint și 2 tăbăcării".

_  Ce reprezintă Suceava 
contemporană ?

_ Un oraș industrial 
modern, In plin avînt eco
nomic, care se înnoiește pe 
zl ce trece. Or, dacă vreți 
o metaforă pentru repor- 
trt. aș zice că Suceava 
psie o oglindă a modului 
radical in care socialismul 
a transformat imaginea ce
nușie a tirgurllor de pro- 
v ncie ale nordului moldo- 
■■ an botezate atit de plas- 
t.c de către Sadoveanu ca 
.Jocuri unde nu se intim- 
p!a nimic". Ei bine, muni
cipiul nostru este azi, ..lo
cul unde se intimpla ce
va..." In fiecare zi, in fie
care clipă.

La o asemenea „invita
ție” pe itinerare de repor
ter. adresată de tovarășul 
Ion Siminiceanu, prim-se
cretar al comitetului mu
nicipal de partid, primarul 
municipiului, cine ar fi 
rezistat ?

...Așadar, să vedem ce 
s-a intimplat la Suceava 
in acești 30 de ani de lup
tă și construcție sub zodia 
cincinalelor.

In primul rind, o schim
bare de decor de mare an
vergură. Dacă emblema Su
cevei de altă dată înfățișa

cum la ea acasă (la I.U.P.S. 
se toarnă oțel in 36 de 
mărci, din care 14 oțeluri 
inalt aliate) : aici se reali
zează cea mai mare pro
ducție de celuloză și hirtie 
din țară, mobilă de cea 
mai bună calitate ș.a.m.d. 
In total, 26 de noi obiective 
industriale construite in 
cele trei. decenii ; 26 de 
inimi dătătoare de vitali
tate și energie pentru mer
sul înainte. Este semnifi
cativ că, in perioada 
1950—1971, producția indus
trială a municipiului a spo-

SUCEA VA: 

Istorie la 

riiapal present
o fortăreață medievală In 
ruină, astăzi, alături de 
vestigiile falnicei cetăți de 
scaun, se profilează seme
țe edificii industriale, si
luetele zvelte ale blocurilor 
multicolore. Se vorbește tot 
mai mult despre noua ce
tate a Sucevei — indus
trială.

Pe malul drept a! Țiu
lui ce dă numele orașului, 
in „luncă", cum ii spun lo
calnicii acestei zone depre- 
sionare. a apărut o salbă 
d; unități : întreprinderea 
mecanică, întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, 
combinatul de celuloză și 
hirtie. combinatul de pre
lucrare a lemnului. Tot in 
ultimii ani s-au construit 
modernele unități de pre
parare a cărnii și a con
servelor de legume șl 
fructe, de confecții și tri
cotaje, încălțăminte etc. 
Orașul-pensionar de dina
inte de eliberare și-a des
coperit vocații industriale, 
cindva de nebănuit. Acum 
se produc aici mașini-u- 
nelte de înaltă precizie, 
agregate și instalații com
plexe ; aici, siderurgia e a-

rit de 6 ori, iar numărul 
muncitorilor ocupați in in
dustrie de peste 4 ori.

Oamenii, cetății și-au 
găsit ocupații modeme, de 
viitor, pe măsura cerințe
lor industrializării socia
liste. Pentru prima oară 
lucrează pe aceste melea
guri ingineri electrotehni- 
cienl, ingineri chimiști, o- 
țelari, forjori, strungari, 
maiștri de celuloză, de mo
bilă și placaje, mecanici 
auto etc. Ei și nenumărați 
alții, oameni harnici și pri- 
cepuți, sint puterea care 
a antrenat Suceava pe tra
iectoria actuală. La obține
rea de către județ a Ordi
nului Muncii clasa I in 
1971 șl 1972 și a Ordinului 
Muncii clasa a IlI-a in 

:1973 pentru rezultatele in 
Îndeplinirea cincinalului, 
colectivele de lucrători din 
Suceava, in frunte cu cei 
12 000 de comuniști ai mu
nicipiului. au adus o con
tribuție hotăritoare. Rodul 
firesc al acestor eforturi 
este recenta izblndă în
scrisă În cronica marii în
treceri socialiste : la mij
locul lunii august a fost

realizată întreaga produc
ție industrială planificată 
la nivelul județului pe pa
tru ani ai cincinalului.

Zestrea edilitară a ora
șului se îmbogățește de la 
an la an. Mindria locuito
rilor săi este casa de cul
tură din piața centrală, In 
care s-a perpetuat senti
mentul de trăinicie a pie
trei și lemnului, elemente 
cu care voievozii iși înăl
țau odinioară ctitoriile. Pe 
trunchiul multisecular al 
Sucevei au răsărit zece 
cartiere de blocuri noi, ca 
zece vlăstare de tinerețe. 
Peste 15 000 de locuințe 
noi au -fost date în folo
sință in ultimii 15 ani. Trei 
6ferturi din populație s-a 
mutat in casă nouă.

— Bătrina cetate a Su
cevei intlnerește și, odată 
cu ea, oamenii ei — ne 
spune primarul. Statisticile 
noastre au consemnat re
cent cifra de 75 000 de lo
cuitori. (Intr-un deceniu, 
populația orașului s-a tri
plat 1). Iar din aceștia, 
40 000 de locuitori nu au 
împlinit virsta de 30 de 
ani, 16 000 fiind încă pe 
băncile școlilor.

Poate că această struc
tură demografică explică 
și ea „miracolul" înfăptui
rilor remarcabile înscrise 
pe harta economică, socială 
și culturală a orașului. Ti
nerețea, cu vigoarea și e- 
lanurile ei, a dăruit suce
venilor, intre altele, o im
portantă bază de agrement, 
zece terenuri de sport, nu
meroase spații verzi, străzi 
și șosele moderne etc.

Noul destin al cetății de 
nord are coordonate mul
tiple de raportare : stația 
de cercetări agricole, in
stitutul pedagogic, cele 11 
licee și 13 școli generale și 
profesionale ; proaspăta 
clădire a spitalului cu peste 
800 de paturi, cinematogra
fele, magazinele și atitea 
altele...

Datorită eforturilor lău
dabile de restaurare a ves
tigiilor șl tezaurului isto
ric, Suceava a devenit în 
zilele noastre un vast mu
zeu in aer liber, oferind 
o autentică lecție de Isto
rie. în același timp, Sucea
va oferă o lecție despre 
istoria actuală, despre fap
tele sucevenilor contempo
rani, care făuresc viitorul 
marilor împliniri socialiste.

Viorel POPESCU

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală • Itinerar istoric. 
Cele 27 de veacuri ale unul 
port la Marea Neagră. De la 
anticul Tomls la Constanța 
de astăzi • Zidurile dom
nești ale Făgărașului — film 
documentar.

9.30 Antologie literară. Frumoa
se versuri spune tara.

9.30 ,.La început a fost atomul" 
— film documentar.

10,00 „Călătoriile tînărulul Gulli
ver” — desene animate.

11,00 Cîntec nou, în țară nouă. E- 
misiune rllmată cu ocazia 
Festivalului național de fol
clor de pe litoral. Vor fi 
prezentate formațiile repre
zentative ale județelor Satu- 
Mare, Iași, Hunedoara. Olt.

11,40 Orizonturi ale științei șl teh
nicii românești,

16,00-17,00 Matineu de vacanță. 
Film serial „Verișorii de pe 
vasul Constanța” — produc
ție a Radloteleviziunll fran
ceze.

17.30 Emisiune în limba germană. 
18.S0 Tribuna TAL
18,33 „Om, oameni, omenire". E- 

misiune dedicată Conferin
ței mondiale a populației.

19,05 Oameni și fapte din Roma
nia — anul XXX. Literatura 
șl arta celor 30 de ani — 
imagine a spiritului revolu
ționar, a României socialis
te. Prefața emisiunii, 
Dumitrescu-Bușulenga.

19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal « Marelui 

leu — omagiul țării.
20,00 In dezbaterea opiniei

20,00 Telerama. Secvențe esti
vale.

20,23 Stăplnii acestui pămtnt. Re
portaj de Ion Marina.

20.43 Telex.
20.30 Luna culturii muzicale româ

nești. Armonii Intime : Lie
dul.

21,10 Muzee șl expoziții. Muncă 51 
creație — dimensiuni ale ar
tei revoluționare.

11.30 Film serial „Un August tn 
flăcări” (reluarea episodului 
IX).

cinema
• Conspirația — 1O; 12.30; 13.45;
Zodia fecioarei (versiune france
ză) — 13; 20,30 : CASA FILMULUI.
• Stejar — extremă urgență: PA
TRIA — 9; 11,30; 14: 16,30; 19;
21,13, GRADINA LUCEAFĂRUL

Zoe

jubl-

____  _____ _____ ____ publi
ce proiectul de Directive ale 
Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Energiile viitorului 
și... viitorul energeticii.

20,10 Film artistic : „Clprlan Po- 
rumbescu”. In distribuție : 
Vlad Rădescu, Tamara Cre- 
țulescu, Emanoll Petruț, Emi-

— 20.
• Cronica verii fierbinți : VICTO
RIA — 9; 12,301 16; 19,30.
• Represalii la Roma : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
GRADINA DINAMO — 20.
• In numele poporului : FESTI
VAL, — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 16,30; 
20,43, la grădină — 19,45.
• 3G de ore : BUCUREȘTI — 8,45;
11.15; 13,30; 16; 18.30; 20.45, la 
grădină — 20, FAVORIT — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30. EXCELSIOR — 
8,45; 11,15; 13.30: 16: 18,30; 20.45. 
MELODIA — 8.45; 11; 13.15; 16;
18.30: 20.45.
• Clprlan Porumbescu : CAPI
TOL — 9,30; 12,30; 16,15: 19,15. la 
grădină — 19,45.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : CENTRAL — 8,30; 12: 15,30; 
19,15.
• Fără un adio : FEROVIAR —9; 
11,15; 13,30; 13,45; 18; 20,15. GLO-

20,45,

RTA — 9: 11,15: 13.30; 16 
GRADINA TITAN — 20.
• Ceata : LUMINA — 9; 11,15; 
13.30; 16: 18.15; 20,30.
• Cleopatra: GRIVIȚA — 9; 12,30; 
16: 19,30.
• Tunurile din Navarone : BU- 
ZEȘTI — 9; 12,15; 15.30; 18,45, la 
grădină — 19.30, MIORIȚA — 9; 
12,30; 16; 19.30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45.
• Lumea animalelor : DOINA — 
11,15; 13,15; 15,15; IR; 20.
• Vandana : BUCEGT — 16; 19,43, 
la grădină — 20, ARTA — 15.30;
19. la grădină — 19.30, GRADINA 
AURORA — 20, POPULAR — 9; 
12: 15.
• Mihal Viteazul : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30; 19.
• Apartamentul : MODERN —
8.45: 11; 13,30: 16; 18,30; 21, la 
grădină — 19,30.
• Băiatul cu un cal alb ; UNI
REA — 16; 18; 20.
• Urmârește-mă : VOLGA — 9: 
11.13; 13,30; 15.45; 18; 20. TOMIS
— 9: n.i*. i:,
la grădină — 19.30.
• Puterea și Adevărul : LIRA — 
15.30; 19. ia grădină — 19.J5.
• Tunelul : DRUMUL SĂRIT — 
15,30; 18; 20,15.
• Duel pe autostradă : GIULEȘTI
— 15.30; 18; 20,15, COSMOS — 15.30; 
13: 20,15.
• Fluturii : VIITORUL — 16: 18.
• Duminică la ora 6 : VIITORUL
— 20.
• Fata care vinde flori : DA
CIA — 9; 12: 15,15; 17.45; 20.15.
• Haiducii : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Duelul
18;' 20.
• Cel mal bun om pe care II cu
nosc : PACEA — 15,30: 18; 20,15.
• Iarna fierbinte : CRINGAȘI — 
16; 18.15.
• Războiul subteran: FLOREAS- 
CA — 15.30: 18; 20,15.
• O picătură In mare : MOȘILOR 
— 16; 18: 20.
• Roman vesel: POPULAR —18;
20.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.
• Judo : MUNCA — 16; 18; 20,

• Curajoși : VITAN — 15.30; 18;
20.
• Adam șl Eva In conflict : RA
HOVA — 16; 18: 20.
• A trăi pentru Iubire : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20.15.
• Odiseea generalului Jose: GRA
DINA UNIREA — 20.
• Păcală : GRADINA
— 20.
• Felix șl Otilia « GRADINA VI
TAN — 19,45.

MOȘILOR

teatre

13.45; 18; .... ______
13.30; 15.45; 18; 20,15,

COTROCENI — 14; 16;

• Filarmonica „George Enescu" 
șl Teatrul de operetă' (in Parcul 
muzeului „George Enescu” și al 
Uniunii Compozitorilor din Calea 
Victoriei 141) : Spectacol dc sunet 
șl lumină : „Mi-am slujit țara”, 
dedicat marelui muzician român 
George Enescu — 20.
• Teatrul de Comedie : Molara 
la Teatrul de Comedie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă-, 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda Scrii
torilor din Clșmigiu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20: 21."
• Teatrul de stat din Tg. Mureș,
secția română (în sala Teatrului 
Mic din str. C. -----
Procesul rebelilor 
—. 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cin- 
tcc pentru sora soarelui — 19.
• Teatrul Giulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar ! — 19, >, (gră
dina Boema) : Un băiat de za
hăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic ’„Rapsodia 
română” : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

Mille nr. 16) : 
de pe Caine

r —---- ------ ----------—
j „ROMANIA-FILM"
\ prezintă:

„Cronica 
j x verii 
j fierbinți"

Producție a studiourilor ceho-
I slovace. Scenariul șl regia: 

Jlri Sequens — dupd romanul 
i „Bdtdlla" de Vâclav Rezâc. Cu: 
< Petr Hanlcinek, Mila Beeser, Re- 
‘ nota Dolezelovâ, Milos Wllllg
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Președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorilor ADUNAREA FESTIVĂ

Manifestări consacrate
Zilei naționale a României

Republicii Populare Bulgaria
.Marți. 20 a.c . tovarășul

oublicii Socialiste România, a nrim.t 
re tovarăsui Ivan Stefanov Abagicv. 
care $i-a prezentat scrisorile de n- 
credltare in calitate de ambasador 
extraordinar »! Plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgar.a In tara 
noastră.

Luind cuvin tul în cadrul ceremo
nie-. de niorer’are a scrisorilor, lo-

- s.-.i Han Stefanov Abagiev n 
l"vat evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-bulgare.

.Mâ bucur — s 1:pu s ambasadorul
bu'.gar — câ voi Iu intr-o atmos-
f’ră prietenească, i■ezultat al reia-
fiilor tradiționale d "ilaborare dln-
tre popoarele bula; $i român, care
<ie-a lungul anilor aij dus o Iurtă
vom ură pentru indleoende-tă ratio-

După elibera-na'.ă si progres soc1
rea de sub fasclsrn. în condițiile
du terii populare, pr enia s! colabo-

• bulgar si rerarea diatre oopoa’
mân au atins dime uni de neima-
cinat in trecut. în cr■ezent. relațiile

culturale din-
tre Bulgaria si Roma:lia — membre
• le comunității soc: sic — se dez-
voltă pe o bază cu toitul nouă.

Pe roi re leagă comunita’ea de 
.t-. -duiro. ideologie. interese si sco
puri. atașamentul fată de princi
pi.e marxlsm-leninlsmului si inter
naționalismului socialist — factorul 
s; garanția succeselor continue in 
luptă comună pentru pace. Drocrcs 
$. socialism. pentru prietenie si cola
borare latre popoare. împotriva im
perialismului si reactiunii.

Întîlnlrile si convorbirile prie
tenești dintre tovarășul Todor 
Jivkov ti dumneavoastră, tovarășe 
Ceausescu, devenite deia o trad-, lie. 
au o mare importanta neutru dez- 
voltarea continuă a relațiilor bul- 
g&ro-române".

în continuare, ambasadorul R. P. 
Bulgaria a spus :

..Poporul bulgar urmărește Îndea
proape si cu sinceră bucurie realiză
rile repurtate de poporul frate ro
man in construirea socialismului, 
care reprezintă contribuția sa la 
cauza comună a socialismului. Aces
te succese, precum si marile sarcini 
trasate de Congresul al X-lea si de 
Conferința Națională ale Partidului 
Comunist Român, in direcția edifi
cării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, constituie un r.ou exem
plu edificator al posibilităților neli
mitate si superiorității societății so
cialiste. al capacităților creatoare ale 
poporului român".

Arătind că isi va ded.ca toate for
țele dezvoltării si adincirii prive- 
r.i:. si colaborării dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă Romania, ambasadorul bul
gar a spus in încheiere :

„Sint fericit că preluarea de către 
mine a noii funcții are loc In ajunul 
celei de-a XXX-a aniversări glo-’ 
noase a eliberării României de sub 
dominația fascistă. De aceea, vă roa. 
tovarășe Ceausescu, să primiți, cu 
acest prilej, felicitările mele cele 
mai sincere.

Permiteti-ml. tovarășe președinte, 
«■a. din partea C.C. al P.C. Bulgar, 
a Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Populare Bulgaria, a po
porului bulgar și personal din partea 
tovarășului Todor Jivkov, să transmit 
r.C. al P.C. Român. Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, poporului român și 
personal dumneavoastră, salutul fră- 
tocc si cordial. Împreună cu urările 
de noi si mari succese in edificarea 
minunatei dumneavoastră patrii, 
nentru sănătatea si fericirea dum
neavoastră personală".

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România. Referin- 
du-se La relațiile bune, de prietenie 
si colaborare care se dezvoltă intre 
Republica Socialistă România și Re-

’tolica Populară Bulgaria, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie tradițională și colabo
rare multilaterală intre partidele, 
statele și popoarele noastre, bazate 
pe principiile marxism-leninismului 

șl Internaționalismului aorlalirt 
Transpunlnd in practică nro'-ederile 
Si spiritul Tratatului de prietenie 
colaborare $i asistentă mutuală din 
19 noiembrie 1970, România și Bul
garia dezvoltă o colaborare largă at|t 
pe plan politic, economic, științific 
șl cultural, cit și in viata interna- 
fiotwlă. Intilnirile și convorbirile 
fructuoase ne care le-am avut cu to- 
varășul Tndor Jivkov in ultimii ani. 
hotăririle pe care le-am adoptat îm
preună au constituit momente den- 
s< bit de importante pe linia adincirii 
acestei rodnice prietenii".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

..Vă începeți misiunea lntr-un 
moment important din viata țării 
noastre : sărbătorim trei decenii de 
la răsturnarea dictaturii niilitaro- 
fasciste, moment de răscruce in is
toria poporului român, care a des
chis calea făuririi unei societăți noi. 
a societății socialiste : ne pregătim 
pentru un eveniment de seamă in 
viața partidului și poporului nostru 
— al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Sub semnul aces
tor evenimente, ponorul nostru este 
angajat cu toate forțele sale in reali
zarea politicii partidului privind ac
celerarea dezvoltării economico-so- 
ci de. înflorirea învățâmînlului. știin
ței și culturii, ridicarea nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii. în 
același timp. Republica Socialistă 
România se preocupă constant d° 
promovarea unei largi conlucrări în
tre popoare, de înfăptuirea unui cli
mat trainic de pace și securitate 
internațională.

Dezvoltăm în mod consecvent 
prietenia și colaborarea frățească cu 
toate statele socialiste, acordăm o n- 
tonție deosebită intensificării relații
lor cu tfirile care au nășit oe calea 
afirmării independente, acționăm 
pentru lărgirea relațiilor cu toate 
s’stele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială.

Sintem convinși că pe această cale 
no aducem contribuția activă la con
solidarea tendințelor pozitive din 
viata internațională, a cursului de 
destindere și colaborare intre na
țiuni.

Poporul nostru urmărește cu deo
sebit interes și se bucură sincer de 
remarcabilele succese obținute de 
poporul frate bulgar, sub conducerea 
partidului său comunist, in dezvolta
rea economică și socială a tării. în 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce muncesc, in 
toate domeniile construcției socia
lismului.

Vă urăm noi și mari succese în 
înfăptuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale P. C. Bulgar".

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

..Doresc să exprim mulțumirile 
noastre cordiale pentru salutul fră
țesc și urările pe care le-ați. trans
mis din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, a 
Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Populare Bulgaria, a po
porului bulgar și a tovarășului Todor 
Jivkov personal, precum și pentru 
aprecierile la adresa poporului ro
mân, a României și realizărilor sale 
in construcția socialistă.

Totodată, vă rog să transmiteți to
varășului Todor Jivkov, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. Consiliului de Stat, guvernului 
și tuturor oamenilor muncii din pa
tria dumneavoastră, salutul meu 
cordial și expresia sentimentelor de 
prietenie pe care întregul popor ro
mân le nutrește față de poporul 
frate bulgar".

După primirea scrisorilor de acre
ditare. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire cordială, tovă
rășească cu ambasadorul Ivan Ste
fanov Abagiev.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
Constantin Slâtescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Reoublicii 
Populare Bulgaria la București.

Republicii Populare
în ziua de 20 august a.c.. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
oe tovarășul Pak Ciun Guk. care 
si-a prezentat scrisorile de acreditare 
In calitate de ambasador extraordi
nar si plenipotențiar al Republicii 
Populare Democrate Coreene in 
tara noastră.

Luind cuvintul cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul Pnk 
Ciun Guk a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutări călduroa
se din partea tovarășului Kim Ir 
Sen. secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii Po
pulare Democrate Coreene. De ase
menea. el a transmis Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. Guvernului Reoublicii Socialis
te România șl ooDorului român un 
salut frățesc din partea Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, a Guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene si a 
poporului coreean.

..Poporul coreean — a spus amba
sadorul R.P.D, Coreene — nutrește 
dintotdeauna sentimente fierbinți de 
prietenie fată de pooorul frate ro
mân si urmărește cu multă atenlie 
lupta poporului român pentru con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

în cei 30 de ani care au trecut de 
la eliberarea României de sub do
minația fascistă, poporul frate ro
mân. prin lupta sa creatoare și plină 
de abnegație, a lichidat înapoierea 
moștenită de la vechea societate. a 
transformat România intr-un limp 
scurt intr-un stat socialist suveran, 
cu o puternică Industrie si o agri
cultură aflată in proces de moder
nizare. Astăzi, poporul român, sub 
co iducerea îustă a Partidului Comu
nist Român, in frunte cu remarcabi
lul său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. desfășoară o luptă ener
gică pentru îndeplinirea înainte de 
termen a olanului economic De anii 
1971—1975. stabilit de cel de-a! X-lea 
Congres aJ partidului și de Confe
rința Națională si obține zi de zi 
succese strălucite".

în continuare, ambasadorul R.P.D. 
Coreene a spus :

..Poporul coreean, sub conducerea 
înțeleaptă a stimatului și iubitului 
său conducător, tovarășul Kim Ir 
Sen. ir.truchipind cum se cuvine 
mărețele idei — Ciuce — în toate do
meniile revoluției și construcției, a 
transformat intr-un termen scurt 
tara noastră, cindva ir.apoiată. in
tr-un stat industria] socialist cu o 
puternică economie națională inde
pendentă. cu un puternic sistem de 
apărare al Întregului ponor si o cul
tură națională în plină înflorire si 
dezvoltare".

Referindu-.se la eforturile pentru u- 
nificarea pașnică a Coreei si arătind 
că în calea realizării acestui dezide
rat există încă mari greutăți, vor
bitorul â spus : -c- 'H. v--. u

..Poportil coreean va zădărnici ’ cu 
fermitate masinațiuniie scizioniștilor 
externi si interni, care barează ca
lea unificării patriei, și va obține, 
fără Îndoială, unificarea pașnică și 
independentă a patriei. Folosind a- 
cest prilej, permiteti-ml să exprim 
recunoștință orofundă Partidului Co
munist Român. Guvernului ei po
porului Republicii Socialiste Româ
nia. care au acordat întotdeauna un 
sprijin activ și isi exprimă solidari
tatea cu lupta justă a ponorului 
nostru pentru unificarea patriei".

în continuare, ambasadorul R.P.D. 
Coreene a SPUS :

„Vizita în țara noastră a delega
ției de partid și guvernamentale a 
României, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și convorbirile 
dintre președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, tovarășul 
Kim Ir Sen, și președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care au avut loc 
in timpul vizitei, au constituit un 
eveniment de o importanță cu a- 
devărat uriașă pentru avintul rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, guvernele și popoare
le celor două țări, pe o nouă treap
tă înaltă de dezvoltare.

îmi exprim încrederea că relațiile 
frățești de prietenie și colaborare 
care există astăzi intre cele două 
țări ale noastre 6e vor întări șl dez-

Democrate Coreene
volta și mai mult, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, in Inte
resul popoarelor ambelor noastre 
țări, și vă asigur că voi depune 
țoale eforturile pentru dezvoltarea 
acestor raporturi".

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialist»1 România. Mulțu
mind in mod cordial pentru salutul 
ce i-a fost adresat de tovarășul Kim 
lr Sen, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, la rindul său. președin
telui Republicii Populare Democrate 
Coreene, precum și Comitetului Cen- 
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
Guvernului Republicii Populare De
mocrate Coreene șl poporului co
reean un salut cordial și cele mai 
bune urări de sănătate, de succese 
tot mai mari in lupta pentru pro
pășirea continuă a Coreei socialis
te. pentru unificarea pașnică și in
dependentă a patriei.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste Romania, guvernul și po
porul român dau o malta apreciere 
prieteniei dintre partidele și țările 
noastre si acordă o mare importantă 
dezvoltării relnțiilor frățești de co
laborare multilaterală româno-core- 
ene, pe baza principiilor marxism- 
leninusmului și internaționalismului 
socialist.

îmi amintesc cu multă plăcere de 
vizita din anul 1971 efectuată in 
tara dumneavoastră, de convorbirile 
rodnice avute cu tovarășul Kim Ir 
Sen. înlilnirile și convorbirile ce 
le-am avut au prilejuit cunoașterea 
mai profundă a prefacerilor revolu
ționare social-politice înfăptuite in 
anii construcției socialiste, precum ai 
reafirmarea hotăririi comune de a 
lărgi si diversifica colaborarea ro- 
măno-coreeană ne multiple planuri".

„Poporul român — a spus in con
tinuare tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— urmărește cu Interes și se bucu
ră sincer de succesele remarcabile 
obținute de ponorul frate coreean 
in industrializarea și electrificarea 
țării, în modernizarea agriculturii, 
in dezvoltarea invățămintului și cul
turii, in ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al populației.

Ca prieten sincer al poporului 
dumneavoastră, poporul român vă 
urează noi și noi realizări pe calea 
făuririi orînduirii socialiste".

în continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Republica Socialistă România 
sprijină politica principială a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
consacrată promovării unor relații 
noi. de independență, egalitate și 
respect intre națiuni, soluțiile poli
tice preconizate si propunerile con
s'ructive îndreptate spre unificarea 
pașnică, independentă a țării — a 
Nordului și Sudului — într-o Coree 
democratică. .puternică, care -să asin 

’gute bijnăștarea și fericea .’îț\trer 
guiiti popor coreean.

Ați sosit in țara noastră în ajunul 
marii sărbători naționale a poporu
lui român și in preajma Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român. în cei treizeci de ani care 
au trecut de la eliberarea sa de sub 
dominația fascistfl. poporul român a 
obținut «uccese deosebite pe calea 
dezvoltării economico-sociale, a în
făptuit. sub conducerea Partidului 
Comunist Român, mari transformări 
revoluționare în toate domeniile de 
activitate. Iar în prezent constru
iește societatea socialistă multilate
ral dezvoltată".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
al R. P. D. Coreene succes deplin in 
îndeplinirea misiunii ce i s-a încre
dințat.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. tovarășul Nicolâe Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a avut o convorbire cor
dială, tovărășească cu ambasadorul 
R. P. D. Coreene. Pak Ciun Guk.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și La convorbire au participat 
Constantin Stâtescu. secretarul Con
siliului de Stat, si Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Au fost, de asemenea, de față 
membri ai Ambasadei Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București.

• MOSCOVA. — în sala coloane
lor a Casei sindicatelor din Mosco
va a avut loc o adunare festivă, or
ganizată de Comitetul orășenesc 
Moscova al P.C.U.S.. C.C.S. din 
U.R.S.S., C.C. al Comsomolulul. U- 
niunea asociațiilor de prietenie și 
pentru relații culturale cu străinăta
tea st Asociația de prietenie sovieto- 
romună (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat loc
D. S. Poleanski. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S.. mi
nistrul agriculturii al U.R.S.S., 
M. Solomentev. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. r1 P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., V. L Dolghih. secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. K. A. Ha
lilov. vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., I. V. 
Arhipov, vicepreședinte al Consiliu
lui do Miniștri al U.R.S.S.. conducă
tori ni organizațiilor obștești, mare
șali si generali sovietici, membri al 
conducerii centrale a A.P.S.R.

în prezidiu se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică. Gheorghe Badrus. mem
brii delegației A.R.L.U.S., condusă do 
tovarășul Nicolae Guină. președinte
le Colegiului central de nartid. pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști, precum si ai dele
gației oamenilor de cultură români, 
condusă de tovarășul Dumitru Ghișe. 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României si Uniunii Sovietice. 

Luind cuvintul. V. D. $a$in, mi
nistrul industriei petrolului al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al con
ducerii centrale a A.P.S.R.. a rele
vat că in cei 30 de ani do la eli
berarea României. în societatea ro
mânească s-au petrecut transformări 
revoluționare structurale, sub condu
cerea Partidului Comunist Român. 
Vorbitorul a relevat dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie si co-

ADUNAREA FESTIVĂ
• VARȘOVIA. — Marți a avut 

loc. in sala Filarmonicii naționale din 
Varșovia, o adunare festiva organi
zată de Comitetul Național al Fron
tului Unității Poporului din R.P, Po
lonă.

Despre semnificația celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei a vorbit Jozef Tetchma. membru 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. care a scos in evidentă succe
sele obținute de poporul român ds 
calea construcției socialiste In dife
rite domenii. „Ponorul polonez — a 
arătat J. Tejchma — împărtășește 
mindria șl bucuria poporului român 
pentru mărețele sale realizări si se 
bucură din inimă pentru rezultatele 
obținute".

Referindu-se la dezvoltarea conti
nuă a colaborării și prieteniei fră
țești dini re popoarele român și po
lon. vorbitorul a relevat că de o im
portanță deosebită pentru extinderea 
acesteir colaborări sint contactate 
hermaifeirh? difttfe P.M.U.P. si P.C.R: 
El a • subliniat că transformările 
profunde clin viata ambelor țări, 
realizările obținute în domeniu! for
țelor de producție și al creșterii în
tregului lor potential economic creea
ză noi posibilități pentru extinderea

*
• SOFIA. — în orașele Ruse Și Tol- 

buhin din R. P. Bulgaria au avut 
Ioc. marți, adunări festive. Cu acest 
prilej au fost evocate marile reali
zări obținute de pooorul român, sub 
conducerea partidului său comunist, 
în cele trei decenii de construcție so
cialistă și grandioasele perspective 
ne care le deschide în fata sa pro
iectul de Directive ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

La adunarea festivă de la Ruse au 
luat parte Anghel Bobokov, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ruse al P.C.B.. și alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă, iar la 
Tolbuhin — Gheorghi Stoianov. pre
ședintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean, secretari 
ai comitetului județean de Dartid.

• .PRAGA. — La întreprinderea de 
reparat material rulant din orașul 
Plzen a fost organizată o adunare 
festivă in cadrul căreia ambasadorul

DE LA MOSCOVA
laborare dintre P.C.U.6. si P.C.R.. 
dintre U.R.S.S. 81 România, adincirea 
colaborării dintre cele două țări in 
toate domeniile. Arătind ca In 
prezent comuniștii, oamenii mun
cii din țara noastră întlmpină marea 
sărbătoare națională prin noi succese 
în îndeplinirea «nrcinilnr trasate de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R.. de construire « 
societății socialiste multilateral dez
voltate. vorbitorul a Adresat poporu
lui român calde felicitări și urări de 
noi realizări.

în cuvintul său. ambasadorul 
Gheorghe Badrus a expus pe larg 
însemnătatea istorică a actului de la 
23 August, inițiat și condus de Parti
dul Comunlat Român, a inffttișat 
succesele de seamă dobindite de po
porul nostru, eforturile pe care le de
pune in opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. Vorbitorul a relevat relațiile de 
Rtrinsă prietenie și colaborare multi
laterală dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea So
vietică. subliniind însemnătatea pe 
care o au pentru dezvoltarea aces
tora intilnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Brej- 
nev. Vorbitorul a înfățișat apoi 
coordonatele politicii externe, pro
movate consecvent de partidul și 
statul nostru.

în încheierea adunării a avut loc 
un program artistic.

★
La Ministerul Culturii al U.R.S.S. 

a avut loc o conferință de presă pen
tru ziariștii sovietici și străini, con
sacrată „Zilelor culturii românești in 
U.R.S.S.". Luind cuvintul, N. I. Mo
hor, adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S.. a transmis, in numele 
oamenilor de cultură sovietici, calde 
felicitări poporului român, cu prilejul 
marii sale sărbători. El a relevat am
ploarea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
România.

DE LA VARȘOVIA
și adincirea colaborării și cooperării 
reciproc avantajoase.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
României la Varșovia. Aurel Duca. 
El a relevat însemnătatea victoriei 
repurtate de poporul român prin ac
tul de la 23 August 1944. precum și 
importanta contribuție â României la 
victoria asupra fascismului, izbinzile 
pe care le-a cunoscut poporul român, 
sub conducerea partidului comunist, 
în ultimii 30 de ani.

La adunare au participat K. Bar- 
cikowski. membrii supleant ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.. mi
nistrul agriculturii, J. Lukaszewicz și 
J. Pinkowski. secretari ai C.C. al 
P.M.U.P., Z. Zandarowski, membru 
al Secretariatului C.C. al P.M.U.P. 
W. .Tarosinski. secretar al Comitetu
lui Național al Frontului Unității Po
porului. generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
ma^ă și obștești, oameni ai muncii.

în încheierea adunării festive a 
fost prezentat un .spectacol, la-.cțr^ 
și-au dat concursul artiști de frunte 
români și poloni.

La Palatul Lazienki a aan.it loc 
vernisajul Expoziției de artă plastică 
contemporană românească, organizată 
în cadrul „Zilelor Bucureștiului la 
Varșovia".

*
României la Praga. Teodor Haș, a 
vorbit despre însemnătatea eveni
mentelor de la 23 August 1944 și des
pre succesele repurtate de poporul 
român in cele trei decenii de viață 
liberă. Manifestări similare au mai 
avut loc in localitățile Banov și IT a v- 
lickuv Brod. în localitatea balneară 
Luhacovicc a fost inaugurată ,.Săp- 
tămina culturii și artei românești".

La Bratislava au fost inaugurate 
festiv, in prezența reprezentanților 
Ministerului Culturii R. S. Slovace, 
a numeroși oameni de artă și cul
tură, precum și a reprezentanților 
consulatelor generale din capitala 
R. S. Slovace, „Zilele filmului ro
mânesc".

Pentru cjnstirea memoriei eroilor 
români câzuți pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist, 
membri al Ambasadei române din 
Praga au depus coroane de flori la 
monumentele și cimitirele din locali
tățile Kromeriz, Banov, Pustimer, 
Luhacovice și Havlickuv Brod.

• PEKIN. — Universitatea
din Pekin a avut loc, marți.
nare festivă, la care au participat 
cadre din conducerea Comitetului 
Revoluționar și a organizațiilor d« 
tineret, profesori șl lucrători al uni
versității, un mare număr de stu
dent!. Adreslnd. in numele colec
tivului universității, calde felicitări 
poporului român pentru marile suc
cese obținute in toate domeniile con
strucției socialiste in anii care au- 
trecut de la eliberare, sub condu
cerea Partidului Comunist Romfin, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Wang 
Licn-long, președintele Comitetului 
Revoluționar al universității, a ex
primat înalta prețuire a poporului 
chinez pentru prietenia militantă cu 
poporul român șj a reafirmat hotă- 
rirea tuturor cadrelor și âtudentllor 
universității de a-și aduce. în con
tinuare, contribuția la adincirea re
lațiilor frățești de prietenie și co
laborare dintre cele două partide, 
țări și popoare.

A luat apoi cuvintul Nicolae Ga- 
vrileBCti, ambasadorul țării noastre 
la Pekin, care a pre2ontat o expu
nere despre profundele semnificații 
istorice ale insurecției național» 
antifasciste de 1a 23 August 1944 și 
despre însemnatele succese obținute 
de poporul român în cele trei decenii 
de Ia eliberare.

în încheierea adunării festive — 
desfășurată într-o atmosferă caldă, 
prietenească — echipa artistică a 
universității a prezentat un program 
de cintece chinezești și românești.

• CONAKRY. — în capitala Gui
neei a avut loc vernisajul expoziției 
de fotografii „România la a XXX-a 
aniversare a eliberării". Au luat part» 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Democrat, din Guineea, 
miniștri, conducători ai organizațiilor 
sindicale, de tineret și femei, un 
numeros public, precum și șefii mi
siunilor diplomatice acreditați !■ 
Conakry. Cu același prilej s-a des
chis și o expoziție de carte româ
nească.

Syke Camara, membru al Comite
tului Central al Partidului Democrat 
din Guineea, ministru al Invățămin- 
tului superior și al cercetării științi
fice, luind cuvintul in numele pre
ședintelui Ahmed Sâkou Toură și al 
guvernului guineez. a apreciat des
chiderea expoziției ca un eveniment 
important in dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre țările noastre. In spiritul ba
zelor istorice statornicite cu prilejul 
vizitei făcute in Republica Guineea 
de către tovarășul Nicolâe Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

• VIENA. — La palatul „Pâlffy" 
din Viena a avut loc o gală de film» 
românești.

• BEIRUT. — în sala de expoziții • 
ministerelor Informațiilor si Turis
mului a avut loc vernisajul expo
ziției „Cartea românească și imagini 
din viata culturală si artistică a

^Românie» • socitdiste*y inaugurată sub 
patronajul si in pre'zențâ ministrului 
turismului. Fehmi Chahin. Dikran 
Tosbath. vicepreședinte al Sindicatu
lui presei libaneze, a vorbit despre 
realizările poporului român în cei 
30 de ani de la eliberare, scoțind in 
evidentă bunele relații, tradiționale, 
existente intre popoarele român |i 
libanez.

• BRASILIA. — Ambasada Româ
niei. in colaborare cu Fundația cul
turală a districtului federal, a pre
zentat o seară de filme documentare 
românești.

• RABAT. — în capitala Marocu
lui a avut loc inaugurarea expozi
ției „30 de ani de la eliberarea 
României". în cadrul exDoziției sint 
prezentate panouri ilustrind realiză
rile obținute de poporul român in 
cei 30 de ani de la eliberare, cărți 
și albume românești care reflectă ac
tivitatea editorială, precum si diverse 
obiecte de artizanat. La vernisaj au 
participat personalități ale vieții po
litice. șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la Rabat, reprezentanți al 
cercurilor economice, culturale și ar
tistice. ziariști. în cadrul manifestă
rii au fost proiectate filme docu
mentare despre viața economico- 
socială și cultural-artistică din Româ
nia.

Plecarea delegației Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

Marți după-amiază a părăsit Capi
tala delegația Organizației pențru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o vi
zită in țara noastră. Din delegație 
au făcut parte Faruk Al Kaddumi, 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P.. șeful Departamentului politic, 
f; Ahmed Al-Azhari, consilier.

La plecare, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni. oaspeții au

SOSIREA IN CAPITALA A UNOR DELEGAȚII SINDI
La Invitația Consiliului Central al 

Uniunii Generate a Sindicatelor, 
marți după am azi au sosit in Ca
pitală. pentru o vizită de prietenie 
ji schimb de experiență in _ tara 
r.oastră. delegațiile : Uniunii Națio
nale a Oamenilor Munc.i din Tan
ganyika — Tanzania (N.U.T.A). con
dusă de A. Tandau secretar general 
al N U.T.A.. ministrul muncii, și 
Uniunii Naționale a Oamenilor Mun

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA DIN 20 
AUGUST 1974 :

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:
1 184 720 lei. __

Ex tracer- a I : 84 64 79 38 59 ia 
52 63 23 32 34 15 

PRONOSPORT
CTȘTIGtWLE CONCURSL'LL'l Catezoria a Tl-a : <12 rezultate) - 

DTN IS AUGUST 1S74 : 3.10 variante a 14 7B1 tel
Categoria I : <13 rezultate)- 1 va- Categoria a IlI-a : (11 rezultate) - 

giant* W, l ® 133 lei 53,W variante a 1145 lei

fost conduși de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. 
general-colonel Ion Coman. membru 
al C.C. al P.C.R.. șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost prezent Imad Abdin, repre
zentantul permanent al O.E.P. la 
București.

(Agerpres) 

cii din Mali — U.N.T.M.. condusă 
d- S-vdou Diallo, secretar general 
al U.N.T.M.

La sosire, pe aeroportul Oiopent. 
de’.egat'iie au fost salutate de tova
rășul Mihai Dalea. președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.. de mem
bri al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R. si de 
activiști ai sindicatelor.

Extragerea a I!-a : 56 86 85 50 82
18 9 78 87 5 17 43

Extragerea a IlI-a : 79 23 19 84
33 87

Extragerea a IV-a: 52 32 53 39 90 9
Extragerea a V-a: 12 60 36 47 13 7

Secretarul general al 0.0, 
Kurt Waldheim, a părăsit Capitala

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim. împreună cu soția au 
părăsit marți dimineață Capitala.

La aeroportul international Oto- 
peni, Kurt Waldheim și soția sa au 
fost conduși de George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei, președintele Conferinței mon
diale a populației, și soția. Mircea 
Malița. ministru secretar de 9tat. 
secretar general al Comitetului na
țional român oentru pregătirea Con
ferinței mondiale a populației, Ion

Cronica zilei
Tovarășul Emil Drăgănescu, vice- 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, președin
tele Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, a primit, 
marți 20 august, pe ministrul federal 
de interne a! Republicii Federale 
Germania, prof. rlr. Werner Maihofer. 
conducătorul delegației Republicii 
Federale Germania la Conferința 
mondială a populației. Ministrul fe
deral de interne răspunde in R. F. 
Germania și de problemele legate 
de sport.

La întrevedere, care x-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, eu partici
pat general lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte, și JJa Manoliu, vice
președinte al C.N.E.F.S. A luat parte 
Erwin Wickert, ambasadorul Repu
blicii Federale Germania la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc un schimb 
de păreri despre dezvoltarea educa
ției fizice și sportului in cele două 
țâri, precum și despre relațiile din
tre organizațiile sportive din Româ
nia și R. F. Germania.

Datcu. ambasador, reprezentantul 
permanent al României la O.N.U., 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți pa aeroport An
tonio Carrillo Flores, secretar ge
nera! adjunct al O.N.U.. secretar ge
neral al Conferinței mondiale a 
populației, Sayed Abbas Chedid. di
rectorul Centrului de Informare al 
O.N.U. la București. BhagiraHtan De- 
varajan. reprezentantul in România 
al Programului Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare, alte persoane oficiale.

Marti după-amiază. George Ma
covescu. ministrul afacerilor exter
ne. a primit pe Nguyen Thanh Ha. 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Democrate 
Vietnam in Republica Socialistă 
România, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

★
Marți. George Macovescu. minis

trul afacerilor externe, a orlmit pe 
Pak Ciun Guk. noul ambasador ex
traordinar si plenipotențiar ol Re
publicii Populare Democrate Coreene 
in Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sală de acreditare.

♦
Ministrul afacerilor externe âl Re

publicii Socialiste România. Georae 
-Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din cartea ministrului a- 
facerilor externe. S. Rajaratnam, 
oentru felicitările transmise cu oca
zia Zilei naționațe a Republicii Sin- 
t&pore.

Campionatele mondiale de box
C. Gruiescu, învingător la puncte

HAVANA 20 (Agerpros). — Me
ciurile desfășurate in cea de-a treia 
zi a campionatelor mondiale de box 
pentru amatori de la Havana a-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
CATEGORIA MUSCĂ : Constantin 
Gruiescu (România) — David Lar- 
niour (Irlanda), victorie netă la 
puncte in favoarea pugilisiului ro
mân : Sotero (Salvador) învinge la 
puncte pe Montoya (Costa Rica) : 
Vladislav Zasipko (U.R.S.S.) bate la 
puncte pe Ogasu (Nigeria) ; Kulftho 
(Ghana) cîștlgă la puncte in ff»1a 
lui Solis (Porto Rico) : Vicente Ro- 
driguez (Soanla) bate la puncte oe 
Gancev (Bulgaria) : Gregory Ri
chardson (S.U.A.) întrece la puncte 
pe Joseph (Trinidad) : Arturo Men- 
ciassi (Italia) învinge prin descalifi
care pe Khaloufi (Franța) ; Orban 
Sandor (Ungaria) bate la puncte pe

ACTUALITATEA LA TENIS
A început turneul internațional de 

tenis de la Chestnut Hill. Iată rezul
tatele din primul tur : Ilie Nâstase 
(România) — Reid (S.U.A.) 6—4. 8—1; 
Borg (Suedia) — Sullivan (S.U.A.)
6— 3, 6-0 : Ashe (S.U.A.) — Loyo
Mayo (Mexic) 8—2. 3—6. 7—6 ; Cor
nejo (Chile) - Alexander (Australia)
7— 5. 6—2 : Lara (Mexic) — Zednik 
(Cehoslovacia) 3—6. 6—l. 6—4 ; Tay
lor (Anglia) — Gisbert (Snania) 6—4, 
7—5 ; Solomon (S.U.A.) — Meilor 
(R.F.G.) 6—4. 7—6 : Velasco (Colum- 
b'a) — Brownn (S.U.A.) 6—2. 3—6. 
6—0 : Kamivazumi (Japonia) — Mu
noz (Spania) 6—1, 6—2.

★
Potrivit declarațiilor președintelui 

Federațloi de tenis a Italiei. Giorgio 
Neri, echipa de tenis a Italiei nu va 
juca sub nici un motiv la Johannes
burg meciul cu formația Reoublicii 
Sud-Africane, pentru semifinalele in- 

Sanchez (Republica Dominicană) : 
James Aowory (Uganda) întrece la 
puncte pe Rojas (Argentina) ; 
CATEGORIA SEMIUȘOARĂ : Juan 
Garda (Mexic) bate prin ko in run
dul doi pe Woodise (Bahamas) ; Ri
chard Tomczyk (Polonie) învinge la 
puncte pe Altenjbiak (R. P. Mon
golă) ; James »Kenty (S.U.A.) bate 
la puncte pe Zvetkov (Bulgaria) ; 
Vasili Solomin (U.R.S.S.) învinge 
prin abandon pe Bachfeld (R. D. 
Germană) : Guitry Bananier (Fran
ța) ciștigă la puncte în fața lui 
Mongton (Bermude) : Errol Johnson 
(Jamaica) învinge prin abandon in 
rundul doi pe Vllahder (Finlanda).

LA CATEGORIA SEMIGREA Er
nesto Sanchez (Venezuela) l-a În
vins prin abandon în rundul doi pe 
Ikhouria (Nigeria) — medaliat cu 
bronz la Jocurile Olimpice.

terzonale ale „Cupei Davis'*. După 
cum se știe. Federația italiană pro
pune ea meciul să se dispute pe un 
teren neutru. Pină în prezent, comi
tetul „Cuoei Davis" nu a luat nici o 
decizie, deși anterior se anunțase din 
Londra că forul respectiv iși rezervă 
dreptul de a desemna locul desfășu
rării intilnirii.

ȘAH : Meci de baraj pentru 
titlul feminin

In finala campionatului național 
feminin de șah, desfășurat la Timi
șoara. pe primul loc s-au clasat Mar
gareta Teodorescu și Suzana Makai 
ou 10 puncte fiecare. Cele două sa- 
his«e vor susține un meci de baraj 
pentru desemnarea campioanei.

în cîteva rînduri
VOLEI: „Trofeu! Tomis"

în ziua a treia a competiției In
ternationale masculine de volei 
„Trofeul Tomis ', selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—6, 15—7. 13—13) reprezentativa 
Ungariei. Echipa Cehoslovaciei a ciș- 
tigat cu scorul de 3—1 meciul suș- 
ținut cu formația Bulgariei.

NATAȚIE: No! recorduri 
la întrecerile europene 

de la Viena
Marți au fost atribuite alte titluri 

în cadrul campionatelor europene 
de natație de la Vietia. La 400 m 
liber femei, pe primul loc s-a cla
sat Angela Franke (R.D. Germană) 
— 4’17'’83/100 (nou record european). 
La 400 m mixt bărbați, Andraa Har- 
gittay (Ungaria) s-a clasat pe locul 
intii. stabilind și un nou record mon
dial cu timpul de 4’28”89T00.

Rezultate din turneul de polo p» 
apă : Ungaria—Iugoslavia 7—7 j
R.F. Germania—Italia 5—4.

HANDBAL: La Bacdu 
„Turneul prieteniei"

BACĂU (Corespondentul „Scin- 
teii", Gh. Baltă). — La complexul 
sportiv din Parcul Libertății din 
Bacău a început Ieri o amplă com
petiție internațională de handbal 
pentru echipele reprezentative de ti
neret — „Turneul prieteniei". Orga
nizat în această ediție de Federația 
română de handbal șl de consiliul 
iudetean pentru educație fizică și 
suort. turneul se bucură de partici
parea echipelor din : Bulgaria. Ceho
slovacia, Polonia. R.D, Germană. Un
garia. U.R.S.S. Iau parte, de aseme
nea. două selecționate din tara noas
tră.
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Evenimentele din Cipru
NICOSIA 20 (Agerpres). — Purtfi-

torul de cuvint al N «Hunilor In.te
' Cipru. Rudolf Stau
ist marU. In cadrul iunei conferințe
de presă, că. cu cxc

irea focului »
'ost respectata, tn u timc.e 4B o'*
nre. De întreg terito»■iul msulei. W
« precizat că renrez-rliantul perso-
nai al secrriarului geiîeral al O.N.C..
leu.* Wvckmanc Mu noz. si coman-
cantul sef al forțelor O N F. dm Ci-
nru. generalul Pr--m Chand. s-aU
Intilnil. marți, cu înaltu’ eomisR’- bri-

nentru a exa
ltă in insulăm.ra^ < tuatia nxMei

si generalul
Chand urmează să a bă. de aseme-
’•'Ic ciormt Rauf Den kiaș. șeful co-
' Purtătorul de cuvint a! O X V. ■ 

» 1 n' ’ i in prezent este ne
cesari depunerea unor eforturi se

GENEVA

Comitetul pentru dezarmare a hotărit 
lărgirea componenței sale

GENEVA 20 (De la corespondentul 
nostru). — Conferința Comitetului 
pentru dezarmare s-a întrunit, marți, 
intr-o st dința neoficială, in vederea 
examinării problemei lărgirii com
ponenței Comitetului. Au fost discu
tate cererile R D.G.. R.F.G.. Iranu
lui. Perului. Zairului și Australiei, 
state care și-au exprimat in mod o- 
ficial dorința de a fi cooptate ca 
membre ale Comitetului.

Luind cuvintul in cadrul discuțîi- 
sefui delegației României, amba

sadorul Constantin E?e. a subliniat 
faptul că. intrucit dezarmarea este 
o problemă care interesează in mo
dul ce) mai profund toate statele, 
fiecare națiune arc dreptul și. in a- 
celași timp, datoria de a participa 
fi de a-și aduce contribuția sa con- 
structivă la negocierile de dezarma- 
re. Reprezentantul României a făcut 
cunoscut sprijinul delegației țării 
noastre față de cererile tuturor celor 
șase state.

Relevînd faptul că lărgirea com
ponenței Comitetului răspunde, nu
mai in parte, cerinței de imbunătă- 
: re a activității și modului de func
ționare a Comitetului, reprezentantul 
țârii noastre a subliniat că este ne
cesar să se realizeze o schimbare 
radicală in modul de funcționare a 
Comitetului, in vederea imprimării 
unui nou impuls negocierilor de de
zarmare. pentru democratizarea și 
supunerea activităților sale unui con- 
trol efectiv al opiniei publice mon
diale, pentru trecerea la elaborarea

PORTUGALIA

Partidele comunist și socialist sprijină 
măsurile economice ale guvernului

LISABONA 20 (Agerpres). — P.C. 
Portughez a informat că sprijină mă-' 
șurile de austeritate economică anun
țate de primul ministru, colonelul 
Vasco Goncalves. ..Mesajul primului 
ministru — a declarat un purtător de 
cuvint al P.C.P. — face cunoscută în
tregii țări situația dificilă lăsată de 
regimul fascist si demască falsifică
rile și minciunile la care a recurs 
guvernul fascist pentru a camufla 
criza economică provocată de propria 
sa politică**. Măsurile anunțate, în
deosebi majorarea prețurilor la pro
dusele alimentare si la carburanți, 
,.au fost impuse de împrejurări și vor 
cere sacrificii din partea poporului 
portughez*.

rioase pentru ajutorarea numeroase
lor persoane refugiate in timpul 
ostilităților. în acest son. înaltul 
comisar al O.N.U. pentru refugiat!. 
Saddrudin Aga Kb„-.. t.-.v» să
«nsească la Nicosia. pentru a coor
dona operațiunile de ajutorare.

în leîătii'i rll operatr.i ■■•Ip de aju- 
to-țre a r"fucmtilor. Rudolf Stajdu- 
ha1 a informa’ că Fondul Națiunilor 
1 ”.ite Pentru Conii (UNICEF) va 'li
mite 1n Cipru 20 de lone de lapto 
praf si alte alimente.

*
Autoritățile cipriote au emis, marți, 

mandate de arestare împotriva a 
trei persoane in legătură cu a^asi- 
r-irea ambasadorului Statelor Unite 
in Cioru. Rodser Davies — anunță 

er»m i'.'icat al guvernului de la NJ- 
■ '-n. A-entia R'Uter informează, la 
rtndu! său. că cei trei ciprioti greci 
au si fost arestat».

si transpunerea in practică a unor 
programe concrete de dezarmare.

Conferința Comitetului pentru de
zarmare a fost de acord ca, incepind 
cu 1 ianuarie 1975. cele șase state sâ 
fie primite in rindul statelor membre.

Nelson Rockefeller 
desemnat vicepreședinte 

al S. U. A.’
WASHINGTON 20 (Agerpres). - 

Președintele Statelor Unite. Gerald 
Ford, l-a desemnat, marți, pe fostul 
guvernator al statului New York, 
Nelson Rockefeller, in funcția de vi
cepreședinte al S.U.A. Numirea ur
mează să fie confirmată de cele două 
camere ale Congresului american.

Nelson Rockefeller s-a născut in 
1908, m statul Maine. Intră in viața 
politică in calitate de șef al Biroului 
pentru afacerile interamericane. In 
1945 este secretar de stat adjunct al 
S.U.A. Incepind din 1953 ocupă mai 
multe funcții guvernamentale. In 
1958 este ales guvernator al statului 
New York, funcție pe care a deți
nut-o pină anul trecut.

în același timu. partidul socialist 
s-a declarat In favoarea măsurilor 
guvernamentale, apreciind că ..hao
sul lăsat moștenire de fasciști recla
mă austeritate și disciplină".

♦
PARIS. — Ministrul de externe 

portughez, Mario Soares, a declarat, 
marți, intr-un interviu acordat postu
lui de radio francez O.R.T.F., că Por
tugalia este împotriva creării de 
..Noi Rhodesii" in Africa și că gu
vernul de la Lisabona urmărește ea 
Angolei și Mozambicului să li sc a- 
corde o independență reală, ținin- 
du-se seama că majoritatea popu
lației in aceste teritorii este de cu
loare.

IN DEZBATEREA U N C T. A. D.

Situația țărilor lumii în domeniul 
comerțului și dezvoltării

GENEVA 20. (Corespondentă de 
la C. Vlad). La P.dalul Națiunile» 
din Geneva '-a cteschis coa dr-a 
NIV-a sesiune anuală a Consiliului 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț s» Dezvoltare (UN C.T.A.D ).

Pe ordinea de zi figurează, in’re 
allele, examinarea situației gene
rale a țărilor lumii in domeniu) co
merțului și dezvoltării, precum si o 
'•'rie do aspecte specifice ca. dn pil
dă. elaborarea unei noi strategii in
ternaționale pentru produsele de 
bază : iniei dependența intre proble
mele comerciale, ale finanțării dez
voltării și ale sistemului monetar 
internațional : transferul de tehnolo
gie către țările in curs de dezvolta
re : extinderea relațiilor comerciale 
intre țări cu sisteme economico si 
sooalo diferite : măsuri speciale în

NAȚIUNILE UNITE

România desemnată să întocmească
un studiu privind 

de a-și hotărî
NAȚIUNILE UNITE 20 (Corespon

dență de la C. Alexandroaie). — Sub
comisia Națiunilor Unite pentru lup
ta împotriva discriminărilor și pro
tecția minorităților a examinat și 
adoptat in unanimitate un proiect de 
rezoluție propus de reprezentanții a 
14 state — intre care ai Indiei. Ita
lici. Greciei. Angliei. Iugoslaviei. 
Egiptului. Mexicului și U.R.S.S. — 
prin care s-a propus elaborarea unui 
studiu special cu privire la punctul

„Toate statele trebuie să contribuie la succesul 

Conferinței pentru securitate europeană”
— Interviul primului ministru al Finlandei —

HELSINKI 20 (Agerpres). - Pri
mul ministru al Finlandei. Kalevi 
Sorsa, și-a exprimat speranța că faza 
finală a conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa va avea loc 
in acest an. la cel mai inalt nivel, 
și că ea va fi încununată de succes. 
Finlanda, a declarat premierul Sorsa 
intr-un interviu acordat ziarului so

3 B □ Q □

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Cel cte-al 4-lea Congres 

mondial al economiștilor, 
la care particioă oeste 1 600 de re
prezentanți din 74 de țări, printre 
câre si din România, s-a deschis la 
Budapesta. Delegația tării noastre 
este condusă de Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Academiei de ști
ințe sociale și politice a Republicii 
Socialiste România.

Cuvernul Republicii Pa- 
liniTin, rcun’L ni3'T'> sub președin
ția generalului Omar Torrijos He- 
rerra. a hotărit să restabilească re
lațiile diplomatice cu Republica 
Cuba.

0 declarație de condamnare 
a acțiunilor administrației de la Sai

favoarea țărilor In curs de dezvolta- 
ie < -I mai puțin avansate. Particl- 
panții vor examina, do asemenea, 
proiectul de cartă a drepturilor si 
îndatoririlor economice ale statelor, 
uimind să formuleze observațiile si 

cestill1' Consiliului UN.C.T.A.D. 
cu privire la documentul menționat, 
in vederea examinării acestei pro
bleme in cadrul noii sesiuni a Adu
nări» Generale a O.N.U.

I i cuvintul inaugural al sesiunii, 
s ■iTOtanil general al U N.C.T.A.D.. 
Gamani Corea, a subliniat contribu
ția specifică a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț si Dezvol
tare la transpunerea in practică . a 
programului de acțiune privind in
staurarea unei noi ordini economice 
Internaționale, adoptat la sesiunea 
extraordinară din aprilie a O.N.U.

dreptul popoarelor 
singure soarta
înscris de România pe agenda sesiu
nii subcomisiei, vizind ..dez.voltaroa 
istorică și actuală a dreptului po- 
poarelor de a-și hotărî singure soar
ta, pe baza Cartei Națiunilor Unite 
și a altor instrumente adoptate de 
organele O.N.U.. avind în vedere in 
special promovarea și orotectia drep
turilor omului și a libertăților sale 
fundamentale". Prin rezoluție, se în
credințează sarcina elaborării acestui 
studiu reprezentantului României.

vietic ..Izvestia", va face totul pen
tru a asigura o bună organizare a lu
crărilor conferinței la Helsinki.

El a relevat că in succesul confe
rinței sini interesate toate statele și 
că ele trebuie să caute modalitățile 
de a adopta hotărâri reciproc accep
tabile.

gon. care încalcă prevederile Acordu
rilor de la Paris cu privire la Viet
nam si menține starea de tensiune 
in Vietnamul de sud. a fost dată 
publicității de Secretariatul perma
nent al Organizației de solidaritate 
cu popoarele din Asia si Africa.

Schimbări în conducsrea 
armaiei grecești.In ba“ unui 
decret prezidențial, generalul Diony- 
sios Arbouzis a fost numit coman- 
dant-sef al forțelor armate grecești, 
iar generalul Ioannis Davos — șef 
al Statului Maior al armatei terestre, 
în baza aceluiași decret. 10 gene
rali. intre cave Grigorios Bonanos, 
fostul comandant-??! al forțelor ar
mate. si Andreas Galatsanos. fostul 
s'f al Statului Major, au fost trecuți 
in rezervă.

Ambasadorul României 
in Brazilia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
BRASILIA 20 (Corespondentă de 

la V. Pfiunescu), Ambasadorul Româ
niei in Brazilia. Nicolae Ghenea. a 
prezentat, la 19 august, scrisorile de 
acreditare președintelui Btaziliei. ge
neral de armată Ernesto Gelsel.

Cu acest prilej, ambasadorul ro
mân a transmis din partea președin
telui Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceausescu. președintelui 
Braziliei un mesaj de prietenie, urări 
de sănătate și fericire personala, 
precum si urări de prosper ’a1 e po
porului brazilian prieten, evidențiind, 
in același timp, dorința de a dez
volta relațiile dintre cele două tari.

Președintele Erne<to Geisel a ru
gat să se transmită președintelui 
României un mesaj de mulțumiri si 
urări de sănătate și fericire persona
lă. urări de progres poporului ro
mân. exprimindu-și. totodată, dorin
ța de dezvoltare a relațiilor pe mul
tiple planuri intre cele două târî.

FAKHRUDDIN All AHMED 
ALES PREȘEDINTE Al INDIEI

DELHI 20 (Agerpres). — Pentru 
următorii cinci ani, funcția de pre
ședinte al Indiei va fi detiniltă de 
Fakhruddin Aii Ahmed, fost minis
tru al agriculturii, care a candidat 
din partea Partidului Congresul Na
țional Indian (de guvernămint) si 
devine astfel al cincilea șef de stat 
al Indiei de Ia dobindirea indepen
denței. El a întrunit 80.2 la sută din 
voturile celor 4 405 electori.

Noul președinte urmează să depu
nă jurâmintul sîmbătă. 24 august.

Născut la 13 mai 1905. in famiba 
unui militar de carieră. Fakhruddin 
Aii Ahmed iși face studiile de drept 
la Universitatea Cambridge din An
glia. după care ocupă posturi ad
ministrative in statul Assam din es
tul Indici. In anul 1935 este ales 
membru al Adunării consultative a 
statului Assam. îndeplinește mai 
multe misiuni pe linie de stat si 
participă la activitatea politică în 
vederea dohindirii independentei tă
rii sale. Ca urmare a poziției sale 
combative, este închis de autorități
le coloniale in perioada 1940-194.'. In 
urma alegerilor legislative din 1952, 
Fakhruddin Aii Ahmed obține pri
mul său mandat in parlamentul Tă
rii. Intrat in guvern in 1986. cind 
i se încredințează portofoliul Minis
terului Irigațiilor $i Energiei, el va 
ocupa succesiv funcția de ministru 
al unui șir de departamente.

Guvernul Pakistanului a 
adoptat hotărî rea de a pune sub con
trolul său exportul de orez, produs 
ce ocupă un loc important in comer
țul exterior al tării.

Un plan de naționalizare 
a tuturor porturilor corner- 
CÎCIIq riiarltlmd ale țării â fost â- 
nuntat marii de guvernul britanic. 
Naționalizarea porturilor britanice va 
facilita adoptarea unei politici por
tuare naționale si va asigura o mai 
bună satisfacere a necesităților co
merțului.

într-un apel radiodifuzai, 
primul ministru al Republicii Ban
gladesh, Mujibur Rahman, cheamă 
populația să dea dovadă de curai in 
fata calamității provocate de gravele 
inundații abătute asupra tării si 6ă 
dea dovadă de solidaritate si abne
gație in muncă pentru restabilirea 
economiei. Peste 36 milioane de per
soane sint afectate de aceste inunda
ții catastrofale.

Presa țărilor frățești 
salută succesele 

României socialiste
U.R.S.S.

Ziarul ..Pravda", organul Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice. a publicat, sub titlul „Româ
nia astazi". o suită de repor
taje ale corospondl’nțil'T săi spe
ciali G. Kondratenko și S. Pe- 
luhov. realizate in urma unei că
lătorii prin țara noastră. Autorii 
împărtășesc cititorilor ziarului im
presiile lor despre România anului 
’74. despre realizările remarcabile 
dobîndite de poporul român in 
construcția socialistă. ..Pretutindeni 
— sbriu ziariștii sovietici — am 
simțit acel entuziasm caracteristic 
unei țări aflate in ajunul unui im
portant eveniment din viata sa — 
cea dc-a XXX-a aniversare a eli
berării de sub dominația fascistă... 
Principalul bilanț cu care oamenii 
muncii români, sub conducerea co
muniștilor. intimpină marea lor 
sărbătoare il constituie victoria dp- 
plină a socialismului in România, 
lichidarea secularei râmîncri in 
urmă și innoirea socialistă a țării.

Autorii reportajelor relatează 
despre eforturile unor colective de 
muncă de la mari întreprinderi și 
unități pentru realizarea anga
jamentelor asumate in vederea în
deplinirii cincinalului înainte de 
termen — ..chemarea care a ge
nerat o amplă întrecere socialistă 
în intreaga țară".

Numeroase alte ziare șl reviste 
sovietice publică, de asemenea, ar
ticole. reportaje, fotografii Închi
nate ' României. ..Izvestia" relatează 
despre dezvoltarea orașului Iași și 
despre aspecte din industria side
rurgică a României» Săptăminalul 
..Les Nouvelles de Moscou" isi de
dică ultimul număr aniversării eli
berării țării noastre, publicind in 
acest sens un șir de articole sem
nate de personalități ale vieții po
litice. economice, științifice si cul
turale din țara noastră. „Voprosl 
Literaturi" consacră evenimentului 
o mare parte din ultimul său nu
măr. iar „Voprosl Istorii" evocă 
împrejurările actului istoric de la 
23 August.

R. P. POLONĂ
..Trybuna Ludu". organ al C.C. 

al P.M.U.P.. publică sub semnătura 
corespondentului ziarului la Bucu
rești. Leon Guz. o serie de articole 
ci» titlul general „A XXX-a ani
versare a României socialiste". 
..Industria, o carte de vizită". 
..TREN ’74, expoziția realizărilor 
celor trei decenii". ..Succese pe 
tărimul ocrotirii sănătății" — titlu
rile corespondentelor ilustrează in 
mod elocvent tematica tratată. 
..Gama largă de produse realizate 
de Industria construcțiilor de ma
șini este o mărturie din cele mai 
grăitoare a uriașelor mutații ce au 
loc în economia românească", scrie 
autorul. Un alt articol. ..Realizări 
si perspective", de Andrei Wasil- 
kovșki, subliniază dezvoltarea ra
pidă a României. ..un fenomen 
deosebit pe planul Europei și nu 
numai al Europei".

Același ziar publică pe un întreg 
subsol sub titlul ..România socia
listă — clasa muncitoare. forță 
conducătoare" un articol realizat cu 
concursul ..Scinteii".

La rindul său. ziarul ..Zycie 
Warszaxvy" publi?ă două articole in 
care relevă : ..Augustul românesc 
jubiliar este un prilej de a privi 
spre viitor, lucru facilitat de pu- 
blicarea liniilor directoare ale dez
voltării României pină in anul 1990. 
Convinși, datorită succeselor obți

nu’e piuă In prezent, de posibili
tățile lor. românii au credința că 
il vor realiza".

R.S.F. IUGOSLAVIA
în ultimii 30 de ani. relevă săn- 

tăminalul ..Komunist". organ al 
U.C.I.. in Articolul intitulat „Săr
bătoarea poporului prieten", in 
România a intervenit o cotitură re
voluționară spre socialism, care a 
inspirat o amplă operă creatoare a 
poporului si l-a orientat spre ho- 
tăriri de marc importantă. Condu
să de partidul comunist. România 
tinde In prezent sâ se aorooie de 
țâri dezvoltate. îndeplinind cu suc
ces planurile si sarcinile asumate. 
Subliniind că intre popoarele Iugo
slaviei si României, intre Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia si Par
tidul Comunist Român s-a stabilit 
o colaborare strinsă. prietenească 
si multilaterală, săptăminalul arată 
că momente de virf le-au consti
tuit sl le constituie intilnirile si 
convorbirile dintre tovarășul Iosip 
Broz Tito si tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

R. P. BULGARIA
..Industria petrochimică — Pre

zentul si viitorul României" este 
titlul unui amplu reportai Însoțit 
de fotografii desnre combinatul de 
la Borzegti. publicat in „Rabotni- 
cesko Delo", organ al C.C. al P.C. 
Bulgar. Economia națională româ
nească. se arată in articol, produce 
astăzi o gamă extrem de variată 
de produse ale petrochimiei, reali
zate la un nivel calitativ superior. 
Grație numeroaselor cetăți ale chi
miei care-au răsărit Jn ultimii ani 
ne întreg cuprinsul tării. România 
ocupă azi un loc fruntaș in lume in 
ierarhia petrochimiei.

R. P. UNGARĂ
Ziarul „Ncpszabadsăg". organ al 

C.C. al P.M.S.U.. a început publi
carea unei suite de reportaje dedi
cate celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist, semnate de ziaristul Nemes 
Janos, care ne-a vizitat recent țara. 
Articolul ..Condițiile pentru acțiu
ne" descrie ne larg pregătirea sl 
desfășurarea cu succes a insurec
ției armate din August 1944. care 
a dus la răsturnarea regimului fas
cist si întoarcerea armelor împotri
va Germaniei hitleriste. Succesele 
deosebite dobîndite de poporul ro
mân in cele trei decenii de viată 
novă, făurirea unei economii so
cialiste puternice, dezvoltarea ști
inței si culturii, ridicarea nivelului 
de trai formează subiectul unui alt 
amDlu reportai intitulat .,Pe dru
mul socialismului".

R. D. GERMANĂ
„tln oraș vechi cu Inimă tînără" 

— este titlul reportajului publicat 
de „Neues Deutschland", organ al 
C.C. al P.S.U.G.. sub semnătura lui 
Klaus Schon, care ne-a vizitat re
cent tara. Reportajul, consacrat 
dezvoltării Industriale a orașului 
Tirgoviște. relevă că vechea cetate 
medievală se transformă astăzi in
tr-un modem centru industrial. La 
rindul său. revista ..Horizonl" in
serează o amplă relatare despre 
documentele adoptate la sfirsitul 
lunii trecute de Plenara C.C. al 
P.C R. și Consiliul Suprem al Dez
voltării Economice si Sociale — In
titulată ..Co»uuni?tl| români înain
tea Congresului al XI-lea".

------------- Pe itinerarul istoricelor vizite ale tovarășului Nicolae Ceausescu

Deschideri largi spre cooperarea internaționalâf contribuții valoroase
la cauza înțelegerii și prieteniei între popoare (u>

Publicâm, in continuare, rdspunsurl la ancheta internaționalâ a 
„Scinteii" :

— Cum apreclafi roadele dialogului In nivelul cel mai 
înalt cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu 
în tara dv. și ce perspective s-au deschis extinderii co
laborării cu România ?

„Cunoaștere directă, 
nemijlocită” 

GONZALO BARRIOS, 
președintele Congresului Național 

al Venezuelei
„Vizita !n Venezuela a președintelui Româ

niei, Nicolae Ceaușescu. in septembrie 1973, 
r.e-a îngăduit reîmprospătarea cunoștințe
lor despre poporul român, al cărui talent 
si hărnicie, materializate in frumoase rea
lizări. nu sint o noutate pentru poporul 
nostru. Pe de altă parte, vizita șefului sta
tului român ne-a prilejuit cunoașterea mai 
Îndeaproape a principiilor politicii externe 
a Roma.-.iei. o cunoaștere nemijlocită a 
creatoruiui acestei politici, președintele 
Nicolae Ceaușescu. O politică ce militează 
pentru respectarea principiilor independen
tei. suveranității naționale, egalității in 
drepturi — teluri De care Ie împărtășesc 
Intru totul si popoarele Americil Latine. O 
pol:t;că ce se caracterizează prin fermitate 
și consecventă, trăsături ce au adus Rornâ- 
r.iei un inalt prestigiu in America Latir.ă. 
Dialogul la nivelul cel mai inalt purtat la 
Caracas a prilejuit, totodată, identificarea 
unor multiple posibilități de colaborare și 
cooperare Intre țara noastră și România*.

„Un eveniment 
de mare importanță 

pentru statele mici” 
UMBERTO BARULLI, 

secretor generol ol P.C. din Son Marino
„Vizita oficială efectuată In primăvara 

anului trecut de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In Republica San Marino a re- 

N_____________ _______ _________________ 

prezentat un eveniment politic de extremă 
importantă, primit cu deosebit interes de 
sanmarinezi. Ea a permis consolidarea ra
porturilor dintre cele două state, raporturi 
bazate pe principiul deplinei egalități in 
drepturi, pe respectul independenței, suve
ranității naționale și al neamestecului in 
treburile interne. Această vizită a pus in 
evidentă rolul pe care țările mici și mij
locii sint chemate să-l aibă in relațiile in
ternaționale s» in soluționarea problemelor 
care se află incă deschise in fața umani
tății. Tar aceasta are o mare valoare pen
tru Republica San Marino, care se numără 
printre cele mai mici state din lume".

„Contacte rodnice, 
cu perspective 
imbucurătoare"
PHILIP HANDLER, 

președintele Academiei Naționale 
de Științe a S U.A.

„Contactele româno-americane la nive
lul cel mai inalt și la alte niveluri, tot mai 
numeroase in ultima vreme. s-?u doved’t, 
deopotrivă, rodnice s> deschizătoare d« 
îmbucurătoare nerspective. Ne amintim cu 
cea mai mare plăcere de vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în tara noastră in de
cembrie trecut, de semnarea Declarației 
comune, considerată, ne bună dreptate, ca 
o remarcabilă contribuție la viața interna
țională.

Tn acest cadru ne dezvoltă fructuos si 
colaborarea pe plan științific. în evoluția 
legăturilor de colaborare statornicite între 
Academia noastră și Academia română, un 
moment însemnat l-a constituit prilejul de 
a acorda directorului generaj al Institutu

lui central de cercetări chimice din Bucu
rești. acad. Elena Ceaușescu, titlul de mem
bru de onoare al Institutului american al 
chimiștilor.

Mi-aș îngădui să spun că între oamenii 
de știință americani și cei români există 
foarte bune relații, care, prin rezultatele 
lor concrete, servesc în modul cel mai di
rect omul, nevoile și aspirațiile sale spre 
progres, spre pace. ■

De sărbătoarea națională a României, fe
licit cu căldură, in numele oamenilor de 
știință americani, pe colegii români, adre- 

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCINTEII
sind totodată poporului țării dumneavoastră 
cele mai bune urări de succes in împlinirea 
țelurilor pe care și le propune".

„S-a jalonat cadrul 
unei ample cooperări” 

LAYACHI YAKER,
ministrul comerțului din Algeria

Vizitele întreprinse in țara noastră de 
președintele Nicolae Ceaușescu, de care ne 
amintim cu cea mai mare plăcere, convor
birile avute cu președintele Houari Boume- 
diene au jalonat cadrul unei ample colabo
rări reciproc avantajoase. In cele mai dife
rite sfere de activitate. Pentru noi. coope
rarea cu România prezintă un deosebit in
teres, atit datorită nivelului de dezvoltare 
la care țara dv. a ajuns In cei 30 de ani 
care au trecut de la eliberare, cit șl expe
riențe» prețioase pe care a dobindit-o in 
multe domenii economice. Concretizlnd cele 
stabilite de cel doi conducători, recenta se
siune de la București a Comisiei mixte ro- 
mâno-algeriene s-a soldat cu un fructuos 
bilanț, cu o serie de acorduri menite să 
imprime o dezvoltare și mai puternică rela
țiilor dintre țările noastre, astfel incit vo

lumul schimburilor comerciale să atingă in 
1974 peste 150 milioane dolari, iar in 1977 — 
aproape 300 milioane de dolari. Cooperarea 
in domeniul hidrocarburilor, minelor, biolo
giei. hidraulicii, telecomunicațiilor urmează 
sa se extindă și mai mult, iar numărul spe
cialiștilor români care lucrează in țara 
noastră in aceste sectoare să se dubleze. 
Algeria poate beneficia din plin atit de 
experiența, cit și de tehnologia românească 
— deosebit de avansate — in domeniul agri
culturii. Pe tărimul cooperării tehnico-știiii- 
țifice, se află intr-un stadiu avansat pro

iectele pentru realizarea in Algeria, cu aju
torul României, a mai multor institute de 
invățămint superior, cu profil deosebit de 
important in dezvoltarea țării noastre.

Vizitind recent România, am avut cinstea 
de a fi primit de președintele Nicolae 
Ceaușescu. sub a cărui conducere România 
înaintează ferm pe calea progresului și 
bunăstării. Domnia-sa a dat o inaltă apre
ciere cursului ascendent al relațiilor dintre 
țările noastre, in perfectă concordantă cu 
interesele celor două popoare — și aceasta 
ne bucură foarte mult".

„Primire caldă in mijlocul 
colectivului muncitoresc”

Ing. LADISLAV MARYSKO, 
director general al întreprinderii „Tesla" 

din Praga

..Cu prilejul vizitei In țara noastră tn 
martie 1973. secretarul general al Partidu
lui Comunist • Român, tovarășul Ni.colae 
Ceaușescu. a fost oaspete al muncitorilor 
de la întreprinderea noastră. Am salutat cu 
multă bucurie vizita celui mai de seamă 
reprezentant al poporului frate român și 
ne-am străduit ca să-i arătăm tot ceea ce 
pentru domnia sa putea prezenta interes, 
iar pentru noi un punct de mindrie.

Secretarul general al Partidului Comu
nist Român a fost primit cu multă cordia
litate. cu sentimente tovărășești în toate 
secțiile vizitate. El a discutat in mod prie
tenesc cu muncitorii noștri și s-a interesat 
de problemele tehnice, de producția pe 
care o realizăm, de modul de organizare 
a locurilor de muncă, de problemele de 
cercetare științifică etc. Tovarășul 
Ceaușescu a apreciat cele văzute și a ex
primat dorința ca să se realizeze o strinsă 
colaborare și să se organizeze schimburi 
dio experiență intre întreprinderile similare 
din România și Cehoslovacia. Punctul său 
de vedere a fost îmbrățișat de îndată și. in 
ceea ce ne privește, vom lucra activ pen
tru realizarea acestei colaborări.

Despărțirea de secretarul general a) 
Partidului Comunist Român. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a fost deosebit de căl
duroasă și prietenească. Altfel nici n-ar fi 
fost posibil : ne-am luat rămas bun de la 
unul dintre reprezentanții marii familii a 
popoarelor socialiste".

„Unul din cele mai semnifica

tive evenimente politice” 
GIULIO ANDREOTTI, 

ministru al apărării, fost prim-ministru 
al Italiei

„Consider vizita oficială pe care a efec
tuat-o in Italia in primăvara anului trecut 
președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. drept unul din eveni
mentele cele mai semnificative alelelor 16 
luni cit m-am aflat in fruntea Consiliului 
de Miniștri al Italiei — cu atit mai mult 
cu cit președintele țârii dv. este o persona
litate politică foarte cunoscută și deosebit 
de apreciată de întregul popor Italian. Rolul 
României, politica sa îndreptată spre cău
tarea unei păci sigure și de durată ne sint, 
de asemenea, bine cunoscute, ca și contri
buția adusă la pregătirea și desfășurarea 
Conferinței pentru securitate și cooperare 
In Europa. După părerea noastră, Italia și 
România, care au multe similitudini de In
terese |i puncte de vedere asemănătoare. 

așa cum a reieșit în timpul vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pot juca un 
rol important in activitățile îndreptate spre 
destindere și securitate in Europa și in 
lume..

Si după această vizită am continuat să 
urmăresc cu interes evoluțiile legate de 
politica externă promovată cu atita consec
vență de țara dv. pentru statornicirea unei 
trainice păci mondiale. Consider că există 
condiții din cele mai bune pentru dezvolta
rea in continuare a tradiționalelor relații, 
cu rădăcini atit de adinei in trecut, româ- 
no-italiene".

„S-au pus bazele unei 
conlucrări multiple” 

Dr. FRIEDRICH GLEISNER, 
șeful departamentului pentru politică 

comercială și comerț exterior al Camerei 
economice federale a Austriei

..Vizitînd In 1970 Austria, președintele 
Nicolae Ceaușescu sublinia importanța 
d ?oseb:tă oe care o are. in cadrul general 
al relațiilor româno-austriece. dezvoltarea 
cooperării economice Intre cele, două țări. 
Anii care- au trecut de atunci r.e confirmă 
a *eastă viziune de ansamblu și ne oferă 
motive de satisfacție față de progresele în
registrate. Pentru noi. România este un 
foarte interesant partener de cooperare 
economică și schimburi comerciale. împre
ună depunem eforturi pentru lărgirea ga
mei de produse la import șl export, pentru 
extinderea formelor de cooperare, pentru 
sporirea fluxului comercial in ambele sen
suri sl. In același timp, promovăm intere
sul comun de a Înlătura practica discrimi
nărilor din calea schimburilor internațio
nale. Preocuparea'— manifestată atit in 
Austria, cit și in România — de a asigura 
un curs ascendent relațiilor economice bi
laterale s-a finalizat In rezultate concrete : 
aș aminti, ca exemplu, numai faptul că In 
ultimii cinci ani importul austriac din 
România s-a dublat. Putem afirma că au 
fost puse bazele unei conlucrări fructuoase 
în multiple domenii".
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