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„Sâ facem totul pentru măreția șl strălucirea României socialiste, pentru cu eu să ocupe 
un loc de cinste în riadul țârilor socialiste, al marii familii a națiunilor lumii, să-și aducă 
O contribuție tot mai de preț la triumful atotbiruitoarelor idei ale comunismului, la victoria 
idealurilor de progres și bunăstare, de pace și prietenie între toate popoarele lumii"

NICOLAE CEAUȘESCU
■MMI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TRĂIASCĂ
23 AUGUST ■
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ADUNAREA FESTIVĂ A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE

a ambasadorului Republicii

aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au parti
cipat, vineri după-amiază, la a- 
dunarea festivă consacrată celei 
de-a XXXI-a aniversări a vic
toriei insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimpe- 
rialiste.

Adunarea, organizată de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R. și Consiliul popular mu
nicipal. s-a desfășurat în Sala 
Palatului Republicii, împodobită 
sărbătorește. Datele festive „23 
August 1944—1975“ încadrează, 
deasupra scenei, stema Republi
cii Socialiste România. Sînt 
arborate drapelele patriei și 
partidului.

Este ora 17,00. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
Si de stat sînt intîmpinati. la 
sosirea în sală, cu însuflețite a- 
plauze, cu puternice ovații. Mi
nute în șir se scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu — P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul".

In prezidiul adunării iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Ilie Verdeț. Cornel Bur
tică. Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu. Emil Drăgănescu, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ște
fan Andrei. Iosif Banc. Mihai 
Dalea, Mihai Gere. Nicolae Gio- 
san, Ion Ioniță; Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, Gheorghe Stoica, 
Constantin Pîrvulescu și Ale-
(Continuarc în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Ilie Verdeț

Stimați tovarăși,
Poporul român sărbătorește astăzi 

împlinirea a 31 de ani de la insurec
ția națională armată, antifascistă și 
antiimperialistă, din august 1944 — 
eveniment care s-a gravat adînc în 
istoria patriei ca un moment de în
semnătate decisivă pentru întreaga 
evoluție a națiunii noastre. Vor trece 
ani, decenii, secole, iar ziua de 23 
August 1944 va rămîne înscrisă pen
tru totdeauna ca simbolul acelei porți 
glorioase prin care poporul român a 
pășit spre o viață nouă, liberă și in
dependentă, ca unic stăpîn al destine
lor sale.

Victoria din august 1944 este opera 
poporului. organizat și condus 
de partidul clasei muncitoare — 
Partidul Comunist Român. Aceasta a 
reprezentat încununarea unei lupte 
îndelungate, în care poporul român 
a înfruntat nenumărate încercări și 
vitregii, a trebuit să ducă lupte deo
sebit de grele — fără ca vreo furtună 
să-i poată stinge flacăra dorinței de 
libertate, setea de dreptate socială. 
Experiența istoriei. noastre constituie 
o convingătoare confirmare a adevă
rului că nici o forță nu poate împie
dica afirmarea aspirațiilor de liber
tate ale unui popor atunci cînd el 
este hotărît să lupte pînă la capăt și 
să facă pentru aceasta orice sacrifi
ciu.

Sînt bine cunoscute împrejurările 
istorice ale înfăptuirii insurecției de 
la 23 August, care are rădăcini adînci 
în lupta antifascistă a poporului, în 
energia cu care cele mai largi cercuri 
patriotice, democratice, masele popu
lare s-au ridicat împotriva politicii 
de subordonare a țării imperialismu
lui german și împotriva ocupației 
hitleriste. Este meritul Partidului 
Comunist Român acela de a fi con
stituit sufletul viu al tuturor acțiuni
lor de rezistență, nucleul mobilizării

tuturor forțelor naționale în lupta 
pentru răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste antonesciene, alungarea co
tropitorilor hitleriști și scoaterea țării 
din odiosul război antisovietic in care 
fusese împinsă contrar voinței și 
sentimentelor întregului popor.

Perspectiva .istoriei ne permite să 
apreciem astăzi și mai clar deplina 
justețe a liniei generale a partidului, 
care a știut să promoveze o politică 
principială și în același timp elasti
că, să găsească puncte convergente 
pentru a realiza alianțe cu cele mai 
largi forțe politice și sociale, precum 
și capacitatea sa organizatorică de a 
uni toate aceste forțe într-un front 
comun, asigurînd victoria insurecției.

Desigur, înfăptuirea acestei politici 
a fost înlesnită de împrejurări in
ternaționale favorabile, determinate 
de succesele coaliției antifasciste — 
în primul rînd de victoriile forțelor 
armate ale Uniunii Sovietice, care, 
purtînd cu eroism greul războiului, 
a dat cele mai puternice lovituri 
Germaniei hitleriste. Ca urmare a 
insurecției victorioase, România s-a 
alăturat cu toate forțele . sale mili
tare, cu întregul său . potențial mate
rial și uman coaliției antihitleriste.

întrucît aniversarea de azi are 
loc în anul cînd, popoarele lumii au 
sărbătorit trei decenii de la victoria 
asupra fascismului, se cuvine să 
evocăm contribuția poporului român 
la marea cauză comună — sacrificiul 
vieții a numeroși comuniști și alți 
patrioți, jertfele de sînge ale celor 
peste 500 000 de ostași care au luptat 
pe front, cei ; peste 100 000 de ceță-. 
țeni ai țării exterminați in lagărele 
hitleriste, ca și aportul economic 
care a insumat de peste patru ori 
veniturile bugetului României din 
1937—1938. Nu! se poate uita, totoda
tă, că înfăptuirea insurecției și an
gajarea României în coaliția anti- 
hitleristă au avut consecințe nemij

locite asupra desfășurării războiului, 
au contribuit la prăbușirea pozițiilor 
germane din Balcani și au deschis 
calea dezvoltării operațiunilor ofen-' 
sive eliberatoare spre Europa cen
trală, accelerînd victoria finală.

în conștiința națiunii noastre vor 
rămîne veșnic vii sentimentele de 
fierbinte recunoștință față de mili- 
tanții comuniști, față de toți parti
cipant! la insurecție, față de solda- 
ții și ofițerii, toți patrioții care au 
luptat și s-au jertfit pentru dezrobi
rea țării, pentru cucerirea ■ libertății 
și independenței naționale, pentru 
fericirea poporului român.

Exprimăm, de asemenea, cu acest 
prilej recunoștința noastră față de 
popoarele Uniunii Sovietice și glo
rioșii ostași sovietici, care au luptat 
și s-au jertfit pentru eliberarea țării 
noastre. Sîngele vărsat în comun de 
ostașii români și sovietici în luptele 
purtate cot la cot pentru eliberarea 
deplină a teritoriului României, ca și 
pentru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei, pentru înfrîngerea defini
tivă a fascismului, a constituit lian
tul care a cimentat prietenia dintre 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, prietenie care, în noile 
condiții istorice, s-a ridicat pe o 
treaptă superioară, transformîndu-se 
într-o trainică alianță și colaborare 
rodnică în toate domeniile edificării 
societății socialiste. V ,

Dorim, totodată, să omagiem con
tribuția importantă adusă la victoria 
asupra fascismului de celelalte po
poare ale coaliției antihitleriste, de 
milioanele de luptători din mișcările 
de rezistență din țările cotropite de 
hitleriști. Subliniem cu satisfacție 
faptul că, la trei decenii de la Ziua 
Victoriei, între poporul român și
(Continuare în pag, a Il-a)

In ziua de 22 august a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit, 
la Palatul Consiliului de Stat, pe am

basadorul Sukahar, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în calita
te de ambasador extraordinar și ple-

Indonezia
nipotențiar al Republicii Indonezia 
în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite în pagina a V-a).

a ambasadorului Republicii Populare Congo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri dimineața, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe Jo

seph Gampouo, care șî-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni

potențiar al Republicii Populare 
Congo în țara noastră. (Cuvîntă
rile rostite în pagina a V-a).

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul transporturilor al R. A. Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit vineri 
pe Mohammad Gamal Ed-Din Sidki, 
ministrul transporturilor al Repu
blicii Arabe Egipt, aflat în vizită în 
țara noastră și care va participa Ia 
sărbătorirea celei de-a XXXI-a ani
versări a eliberării patriei.

La primire a fost prezent Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor.

Ministrul egiptean a arătat că îi

revine plăcuta misiune să trans
mită, cu ocazia zilei de 23 August, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, po
porului român, prosperitate și pro
gres, cele mai bune urări' de sănă
tate și fericire din partea președin
telui Republicii Arabe Egipt, Anwar 
El Sadat, și a poporului egiptean.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să a- 
dreseze, din partea sa. președintelui 
Anwar El Sadat un cald salut priete
nesc și cele mai bune urări, iar po
porului egiptean succes deplin în în-

făptuirea aspirațiilor sale de pace și 
prosperitate, în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
continuu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Egipt, dorința comună de a 
promova raporturile fructuoase în 
diverse domenii de activitate. în in
teresul celor două popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Astăzi, 23 August, are loc în Piața Aviatorilor din Capitală

DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII 
CU PRILEJUL CELEI DE-A XXXI-A ANIVERSĂRI 

A ELIBERĂRII ROMÂNIEI 
DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ

Marea manifestare populară va fi transmisă la radio și televiziune începînd 
din jurul orei 8,30

Ieri s-a deschis la Moscova expoziția națională
„ROMÂNI A-AZI"

Publicăm în pagina a Vl-a

CUVÎNTĂRILE INAUGURALE ROSTITE DE TOVARĂȘII 
MANEA MĂNESCU Șl ALEXEI KOSÎGHIN
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Vești bune din întrecere

Prilej de bucurie, 
îndemn la mai bine

Astâzî, milioanele de oameni al muncii din toate 
domeniile de activitate prezintâ conducerii partidului, 
întregii țâri rapoartele lor de muncă, pline de vi
branta încărcătură emoțională a înfăptuirilor de 
prestigiu din acest ultim an al cincinalului. Ei aduc 
prin succesele dobîndite în producție un fierbinte 
omagiu marii sărbători, patriei noastre aflate pe dru

mul glorios al devenirii comuniste. Raportînd reali
zările lor în producție, oamenii muncii își exprimă, 
totodată, hotărîrea de a munci în continuare cu 
abnegație și întreaga lor energie creatoare pentru 
îndeplinirea planului pe acest an ia toți indicatorii 
și a angajamentelor asumate în întrecere, pentru în
cheierea cu succes a acestui ultim an al cincinalului.
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cuvintarea tovarășului llie Verdeț

(Urmare din pag. I)
toate aceste popoare se dezvoltă con
tinuu ample relații prietenești.

Tovarăși,

șiPe măsură ce trec anii apare și 
mai evidentă însemnătatea cotiturii 
istorice din August 1944, a întregii 
activități revoluționare a partidului 
nostru — deschizător de căi noi in 
dezvoltarea societății românești. In 
mod firesc, sărbătorirea zilei de 23 
August implică, astfel, evocarea ma
rilor realizări care au schimbat ra
dical configurația social-economică a 
tării, întregul curs al vieții poporu
lui nostru.

Bilanțul acesta cuprinde cuceriri 
de o însemnătate decisivă : tre
cerea întregii puteri de stat în mii- 
nile clasei muncitoare și ale aliați- 
lor ei ; înfăptuirea marelui ideal al 
lichidării exploatării omului de către 
om ; făurirea economiei unitare și 
victoria definitivă a socialismului la 
orașe și sate ; progresele grandioase 
în dezvoltarea industrială a țării ; 
importantele succese în moderniza
rea agriculturii ; schimbările înnoi
toare în structura socială ; realizarea 
deplinei egalități in drepturi și ci
mentarea frăției dintre toți cetățenii 
patriei, fără deosebire de naționali
tate ; dinamica mer'eu ascendentă a 
condițiilor materiale șj culturale d? 
viață ale poporului ; procesul de în
florire a națiunii socialiste române.

Impresionantele realizări cu care 
ne mîndrim au ca unică sursă hăr
nicia, puterea de muncă si creație 
a poporului nostru liber, justețea 
politicii generale a partidului, fide
litatea cu care partidul comuniști
lor slujeșțe interesele fundamentale 
ale națiunii.

în modul cel mai pregnant au fost 
puse în evidentă aceste virtuți dună 
Congresul al IX-lea. Se poate afir
ma că viața și realitățile acestor 
ultimi _ zece ani, atît de denși în 
realizări, evidențiază cu o incompa
rabilă forță de convingere caracterul 
creator, realist șj fertil al politicii 
partidului nostru — rod al îmbinării 
adevărurilor fundamentale aje ma
terialismului dialectic si istoric cu 
cerințele concret istorice ale dezvol
tării societății românești.

Este o orientare nemijlocit 
de acele trăsături definitorii 
caracterizează personalitatea 
tarului general al partidului, 
rășul Nicolae Ceaușescu, cel

legată 
care 

șeere- 
tova- 

-----„-----, căruia 
ii revine meritul principal de a fi 
imprimat întregii vieți de partid un 
puternic dinamism, un înalt grad 
de combativitate, principialitate co
munistă și spirit cutezător, consec
vență în eliminarea a țot ceea ce 
se dovedește perimat, ca și în cris
talizarea de soluții revoluționare, des
chizătoare de căi largi pentru progre
sul neîntrerupt al societății.

în ultimul deceniu, politica parti
dului a dobîndit astfel un caracter 
științific tot mai profund, s-a perfec
ționat exercitarea funcției sale con
ducătoare, a , creșcut. rolul organizg- , 
țiilQP de paftid' ea cgntre "dinamiza
toare ale activității oamenilor myn- . 
cii în toate sferele și celulele vieții 
sociale.

Sarcinile importante stabilite în 
dezvoltarea industriei sînt îndeplini
te eu succes ; ritmul creșterii produ
sului social și a venitului național 
depășește prevederile cincinalului ; 
în patru ani și jumătate, producția 
globală industrială a crescut intr-un 
ritm mediu de cjrca 14 la sută. Oa
menii muncii din întreprinderile in
dustriale ale municipiului București, 
ca și ale județelor Suceava, Covas- 
na, Botoșani, Satu-Mare și Maramu
reș sărbătoresc ziua de 23 August cu 
sarcinile îndeplinite pentru întregul 
cincinal. O importanță deosebită pen
tru întreaga dezvoltare a României 
socialiste are faptpl că politica de 
industrializare împletește factorul 
ritm cu factorii calitativi, de eficien
ță, rentabilitate și modernizare, în 
primul rind prin dezvoltarea priori
tară a ramurilor de vîrf, purtătoare 
de progres tehnic. în același timp, 
opera de industrializare este reali
zată de partid în viziunea unei re
partizări teritoriale armonioase a 
forțelor de producție — ceea ce asi
gură atit folosirea rațională a tuturor 
resurselor materiale și umane ale 
țării și o dezvoltare accelerată a ju
dețelor mai slab dezvoltate, cit și 
creșterea rindurilor clașei muncitoa
re din aceste județe și întărirea ro
lului său conducător, consolidarea în 
fapt a deplinei egalități în drepturi 
de care se bucură toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de naționalitate.

Viața confirmă, de asemenea, jus
tețea politicii agrare a partidului de 
dezvoltare a unei baze tehnico-mate- 
riale moderne, întărire economică și 
organizatorică a unităților agricole de 
stat și a cooperativelor agricole, de 
promovare a unei agriculturi intensi
ve. de înaltă rentabilitate, de îmbu
nătățire a organizării și retribuției 
muncii. Ca rezultat al acestei orien
tări, deși în actualul cincinal a tre
buit să înfruntăm condiții climatice 
vitrege, producția vegetală va fi to
tuși cu circa 30 la sută mai mare fată 
de cincinalul trecut.

Nu se poate vorbi despre calami
tățile naturale fără a reaminti gre
lele încercări prin care am trecut re
gent. Cu mai puțin de o lună și ju
mătate în urmă, o parte însemnată 
a ogoarelor țării se aflau sub ape, 
iar valurile rîurilor asaltau orașe și 
sate. întreprinderi și căi de comu
nicații. provocind daune considera
bile. O dată mai mult, aceste împre
jurări au pus insă în lumină bărbă
ția și eroismul poporului, legătura 
indestructibilă dintre partid și mase, 
în frunte cu secretarul general al 
partidului — neobosit, ca întotdeauna, 
zi și noapte, la postul de comandă, 
prezent acolo unde lupta era mai 
grea, insuflînd pretutindeni fermita
te. curaj și spirit de organizare — 
oamenii muncii, tineretul, militarii, 
membrii gărzilor patriotice au mun
cit zi și noapte cu dăruire și au 
reușit să limiteze proporțiile distru- 
gerilor. A fost un examen al forței 
morale a oamenilor și al robusteței 
economiei naționale, trecut cu deplin 
succes. Astăzi, la un interval de timp 
extrem de redus, o mare parte din 
rănile provocate economiei naționa
le sînt cicatrizate. Hotărîrea oame
nilor muncii de a recupera, pînă la 
sfirșitul anului, toate pierderile su
ferite oglindește înaltul lor nivel de 
conștiință patriotică.

în anii socialismului a cunoscut o 
dezvoltare fără precedent și a fost 
perfecționat învățămintul de toate 
gradele, a crescut considerabil po
tențialul național de creație tehnico- 
știintifică și a fost promovată sis
tematic cultura de masă —■ factori 
esențiali în făurirea unei societăți 
socialiste moderne, multilateral dez
voltate. în ridicarea nivelului de ci
vilizație și lărgirea orizonturilor spi
rituale ale tuturor cetățenilor,

Politica Partidului Comunist Ro
mân este urmată. însușită și prețui
tă de mase, deoarece este o politică

profund umanistă, care concepe în
treaga activitate de edificare econo
mică nu ca un scop în sine, ci des
tinată omului, creșterii bunăstării 
oamenilor muncii. Faptul că. în po
fida marilor pagube provocate eco
nomiei naționale de inundații, a fost 
aplicată recent majorarea suplimen
tară a retribuției tarifare a tuturor 
categoriilor de personal — ceea ce 
aduce oamenilor muncii un cîștig 
suplimentar de 1.32 miliarde lei pînă 
la sfirșitul acestui an și de 3.6 mi
liarde lei la nivelul anului 1976 — 
constituie o elocventă dovadă a gri
jii partidului pentru ridicarea nive
lului de trai al poporului.

întemeindu-se pe adevărurile fun
damentale ale comunismului științific, 
partidul nostru concepe înaintarea pe 
calea socialismului nu ca o simplă 
creștere a forțeloi- de producție, ci ca 
un proces complex, multilateral, care 
are drept componentă organică adin- 
cirea continuă a democrației socia
liste. Este semnificativă în acest sens 
consecvența cu care parti
dul nostru acționează pen
tru perfecționarea relațiilor 
de producție socialiste, îm
bunătățirea activității orga
nismelor de conducere so
cială, crearea cadrului or
ganizatoric corespunzător 
participării mai active a 
maselor populare la condu
cerea societății, punerea în 
dezbatere publică a celor 
mai importante legi și mă
suri. în sistemul democra
ției noastre socialiste, parti
dul Și poporul acționează ca 
un tot unitar, hotărăsc îm
preună 
preună 
datoria 
de a se 
frunte, 
mai greu, unde sînt de so
luționat probleme mai com
plexe,

Din aceeași viziune largă 
despre dezvoltarea socialis
tă multilaterală decurge 
preocuparea intensă pentru 
îmbunătățirea întregii acti
vități ideolQgico-educative, 
pentru dezvoltarea conști
inței socialiste, 
narea moralei noi 
ga societate — 
omului nou fiind 
nentă esențială a

fizică, realizarea de economii și re
ducerea costurilor de producție, în 
special prin micșorarea substanțială 
a consumurilor specifice.

Este necesar să realizăm, totodată, 
o îmbunătățire hotărită a muncii în 
agricultură, ramură fundamentală a 
economiei naționale. în procesul con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate se șterg treptat deose
birile esențiale dintre activitatea in
dustrială și cea agricolă, agricultura 
tinde să dobindeascâ, în linii mari, 
caracteristicile unei variante a muncii 
industriale. în acest scop, concomi
tent cu creșterea gradului de meca
nizare, chimizare, de dotare tehnică, 
trebuie să 
pentru a 
muncii în 
schimba 
introduce și în agricultură spiritul de 
organizare, disciplină, exactitate și 
punctualitate proprii activității in
dustriale.

Este imperios necesar să imprimăm

acționăm mai perseverent 
îmbunătăți organizarea 

toate unitățile agricole, a 
deprinderile de muncă, a

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

și înfăptuiesc îm- 
hotăririle adoptate, 
comuniștilor fiind 
situa permanent in 
acolo unde este

îprădăci- 
în întrea- 
formarea 

o compo- 
operei de 

făurire a noii orînduirj. O 
însemnătate excepțională 
are în această direcție a- 
doptarea Codului etic de 
către Congresul al XI-lea. 
Este un imperativ major 
te formele și mijloacele 
ții politico-educative să fie 
eficient folosite pentru ca 
eticii și echității socialiste să pătrun
dă în viața întregului popor, șă se 
manifeste zi de zi prin comportare 
înaintată în muncă, în familie și so
cietate.

Făcînd 
obținute 
țițmvșă fojosesp prilejul marji noas
tre sărbători naționale spre ja adre
sa — din parțea Comitetului Central 
ăl’ pârtidului și a'sâtr&t'ărului general 
al partidului, din partea Consiliului 
de Stat și a guvernului — cele mai 
calde felicitări și urări de noi succese 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității. tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a că
ror activitate plină de devotament 
patriotic asigură înflorirea României, 
mersul ei victorios pe drumul pro
gresului și

■ * ft
► vi

ca toa- 
activi ta
cit mai 
normele

bilanțul succeselor istorice 
de poporul nostru, permite-

al civilizației socialiste.
Tovarăși,
Realizările 

zent vor fi 
în anii care 
tărîrilor Congresului al XI-lea și a 
Programului partidului, care prefi
gurează cu rigurozitate științifică 
perspectivele tării și ale poporului, 
definește cu precizie obiectivele fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și ale înaintării României 
spre comunism. într-o lume în care 
persistă atîtea incertitudini, poporul 
nostru își privește viitorul cu de
plină încredere ; este un viitor tot 
mai fericit, pe care îl putem descifra 
clar în documentele adoptate de is
toricul Congres al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

în acest context generator de elan 
revoluționar, sărbătorim anul acesta 
ziua de 23 August la cumpăna a două 
cincinale. Așa cum a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară comună a Comitetului Cen
tral al partidului și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, conducerea par
tidului va face, la șfîrșitul anului, a- 
naliza generală a îndeplinirii actualu
lui cincinal, Hoțărîrile plenarei, indi
cațiile date de secretarul general al 
partidului mobilizează întregul par
tid, toate energiile creatoare ale na
țiunii în vederea îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan în toate 
sectoarele de activitate, recuperării 
integrale a pierderilor provocate eco
nomiei naționale de calamitățile na
turale și așezării unei baze trainice 
pentru trecerea la realizarea cincina
lului viitor.

în acest spirit, trebuie să acționăm 
hotărit pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice, utilizarea 
intensivă a capacităților de produc
ție și creșterea susținută a produc
tivității muncii. îmbunătățirea cali
tății și modernizarea produselor, re
ducerea cheltuielilor materiale și ri
dicarea eficientei economice — pro
bleme vitale pentru progresul tării și 
creșterea bunăstării poporului.

După cum se știe, o parte impor
tantă a venitului național este alo
cată fondului de acumulare — aceas
ta fiind singura politică rațională 
pentru o dezvoltare economică acce
lerată. pentru depășirea stadiului de 
țară în curs de dezvoltare si ridica
rea României în rîndul statelor avan
sate industrial ale lumii. în înfăptui
rea acestei politici vom aloca în cin
cinalul viitor aproape 1 000 de mi
liarde Iei pentru investiții. Amploa
rea fără precedent a acestui volum 
ne obligă să luăm măsuri ferme spre 
a asigura o maximă eficientă a re
surselor alocate pentru dezvoltarea 
țării, să asigurăm folosirea lor cu 
înalt spirit gospodăresc in toate sec
toarele.

Sînt necesare intensificarea ritmu
lui de execuție a investițiilor începu
te, recuperarea restanțelor, respec
tarea cu rigurozitate a termenelor de 
punere in funcțiune la toate obiecti
vele prevăzute in plan, mai buna or
ganizare a muncii pe șantiere, li
vrarea la termenele contractuale a 
mașinilor și utilajelor tehnologice 
destinate noilor obiective, ca și defi
nitivarea proiectelor pentru investi
țiile anului 1976.

în toate unitățile economice se 
impune o activitate temeinic orga
nizată pentru îndeplinirea și depă
șirea planului la toți indicatorii, 
recuperarea restanțelor la producția

obținute pînă în pre- 
considerabil amplificate 
vin prin înfăptuirea ho-

o contribuție proprie șl deosebit de 
importantă la cauza socialismului și 
păcii in lume.

Politica externă a partidului și sta
tului nostru, caracterizată prin prin
cipialitatea și consecvența 
situează în mod constant 
său adîncirea continuă a 
frățești, a solidarității și 
rării tovărășești cu toate 
cialiste, de care ne simțim legați 
prin comunitate de orînduire, de 
ideologie și țeluri. Partidul Comu
nist Român, România socialistă de
monstrează prin fapte preocuparea 
permanentă pentru dezvoltarea con
tinuă a acestei prietenii, pentru în
tărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale,

în același timp, țara noastră acor
dă întreaga atenție dezvoltării legă
turilor de prietenie și cooperare cu 
noile state independente, cu țările 
în curs de dezvoltare, care constitu
ie un factor esențial al transformă

rilor progresiste din lumea 
contemporană. în spiritul 
principiilor coexistenței 
pașnice, promovăm relații
le de colaborare cu toate 
statele lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială.

întreaga retrospectivă a 
acestor ani confirmă în mod 
concludent justețea politicii 
noastre externe, a orientă
rilor stabilite și a aprecie
rilor făcute asupra evolu
ției vieții internaționale. 
Niciodată țara noastră nu 
a desfășurat o activitate in
ternațională atît de bogată, 
nu a avut o prezență atît 
de vie pe arena mondială 
ca în această perioadă și nu 
s-a bucurat de un aseme
nea înalt prestigiu în con
știința popoarelor lumii.

Un rol determinant în 
elaborarea și înfăptuirea 
politicii externe a partidu
lui și statului nostru îl are 
activitatea prodigioasă a se
cretarului general al P.C.R., 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Convorbirile sale cu majo
ritatea conducătorilor de 
state și partide, itinerarele 
parcurse în țapi din aproa
pe toate continentele lumii, 
înțelegerile și acordurile în
cheiate au pus temelii trai
nice și au deschis orizon
turi relațiilor de colabora
re internațională ale Româ
niei ; totodată, ele au con- 

eoptribuție substanțială laun asemenea spirit în executarea 
grabnică • și de calitate a arăturilor 
de vară, stringerea și depozitarea 
furajelor, irigarea porumbului în zo
nele lipsite de precipitații, întreți
nerea culturilor succesive, pregătirea 
însămințărilor de toamnă, predarea 
produselor la fondul central potrivit 
contractelor încheiate.

îndeplinirea marilor sarcini ale 
viitorului cincinal este indisolubil 
legată -de realizarea unui comerț ex
terior :dinamic și eficient — .probity, 
mă pe care, în mod legitim, condu
cerea partidului o situează în centrul 
preocupărilor noastre'.

Pentru a realiza o balanță de plăți 
echilibrată trebuie să asigurăm creș
terea substanțială a exporturilor, să 
ridicăm nivelul calitativ și tehnic, 
gradul de competitivitate al produse
lor noastre, șă pătrundem pe noi 
piețe, să participăm mai activ la 
schimburile și cooperarea economică 
internațională, î. ’ 
impune să gospodărim cu 
exigență resursele valutare 
tinate importurilor, să ; 
un control riguros al_ 
produselor importate și să 
căm cu mai mult spirit de 
dere potențialul cercetării 
științifice originale, propria 
capacitate de creație.

în multitudinea și complexitatea 
sarcinilor ce ne stau în față în toate 
domeniile de activitate există o sar- 
cină-chele, hotăritoare pentru între
gul ansamblu : aceasta este creșterea 
rolului conducător al partidului, al 
fiecărei organizații de partid în sfe
ra sa de acțiune, întărirea spiritului 
revoluționar în munca de partid, in 
activitatea fiecărui comunist. Creș
terea spiritului de partid, a exigen
ței și responsabilității partinice, a 
disciplinei, pasiunii și dăruirii comu
niste în muncă, a fermității și in
transigenței în fața oricăror neajun
suri reprezintă principala, vasta și 
inepuizabila noastră rezervă de pro
gres.

Intensificarea activității politico- 
educative pentru dezvoltarea con
științei socialiste și creșterea com
bativității revoluționare a oamenilor 
muncii dobîndește în actualele con
diții o însemnătate deosebită.

Iată de ce perfecționarea activită
ții organizațiilor de partid, îmbună
tățirea stilului lor de muncă, situa
rea hotărită a întregii activități po- 
litico-organizatorice de partid în 
mijlocul maselor de oameni ai mun
cii reprezintă garanția realizării ma
rilor obiective ale viitorului, chezășia 

continue a indestructibilei 
noastre națiuni

no

in același timp, se 
maximă 

des- 
asigurăm 

calității 
fructifi- 

• răspun- 
tehnico- 
noastră

întăririi
coeziuni a întregii 
socialiste in jurul Partidului Comu
nist Român.

Tovarăși,
Partidul nostru — a cărui politică 

internă și externă 
plină concordantă 
ticâ — împletește 
sarcinile naționale 
orinduiri cu îndeplinirea consecventă 
a îndatoririlor internaționale, aduce

se 
și 
în 

de

află într-o de- 
unitate dialec- 
mod armonios 

edificare a noii

(Urmare din pag. I)

stituit

pozițiilor, 
în centrul 
prieteniei 
întrajuto- 
țările so-

stituiț o contribuție substanțiala la 
stimularea cursului spre destindere, 
la promovarea perseverentă a unor 
relații interstatale de tip superior, la 
cristalizarea de soluții constructive in 
slujba întăririi încrederii între po
poare, a securității internaționale și 
păcii.

Cea mai recentă expresie a aces
tei prezențe dinamice, cu larg ecou 
internațional, la rezolvarea marilor 
probleme" ale contemporaneității 

p eștp alegată de contribuția României 
Ia desfășurarea cu succes a Confe
rinței peptru securitate și cooperare 
în Europa. Acest aport și-a găsit 
încununarea în cuvîntarea rostită în 
fața marelui forum european de 
președintele României — cuvîntare 
care a constituit nu numai o strălu
cită prezentare a pozițiilor construc
tive ale țării noastre, ci și o anali
ză realistă, o abordare deschisă a 
cerințelor concrete pentru materiali
zarea conceptului de securitate, pen
tru aplicarea efectivă în viată a 
principiilor convenite.

România consideră că, prin semna
rea — la cel mai înalt nivel — a Ac
tului final al conferinței, statele par
ticipante și-au luat angajamentul 
solemn de a asigura continuarea 
cursului destinderii, de a soluționa 
toate problemele litigioase dintre 
ele pe calea tratativelor, de a așeza 
la baza relațiilor lor principiile de
plinei egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale, renunțării la forță sau ame
nințarea cu folosirea ei. de a făuri 
o Europă a înțelegerii și păcii, care 
să permită tuturor popoarelor afir
marea nestînjenită a aspirațiilor lor 
de progres social și dezvoltare eco
nomică liberă,

Iată de ce poporul nostru aprobă 
cu unanimă satisfacție documentele 
conferinței, considerînd că acestea 
corespund întru totul intereselor sale 
și ale celorlalte popoare, cauzei secu
rității, cooperării și păcii în Europa 
și în întreaga lume. Fidelă angaja
mentelor asumate, țara noastră este 
hotărită să acționeze neabătut pen
tru transpunerea lor în viată.

Așa cum a subliniat ședința comu
nă a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, prin înche
ierea cu succes a conferinței se des
chide o nouă etapă, hotăritoare pen
tru viața popoarelor europene. Prin
cipala cerință a acestei etape conștă 
în aplicarea fermă a principiilor și 
normelor consemnate în documente, 
în vederea creării unui sistem trai
nic de securitate și colaborare pe 
continentul nostru.

în această ordine de preocupări, a 
devenit imperios necesară adoptarea 
unor măsuri efective de dezarmare, 
în primul rind de dezarmare nuclea
ră. înfăptuirea deplină a securității 
impune desființarea bazelor militare, 
retragerea armamentului nuclear și 
a trupelor străine de pe teritoriile 
altor state în granițele lor naționale, 
reducerea armatelor naționale, a ar
mamentelor și cheltuielilor militare,

dezvoltarea încrederii și colaborării 
astfel incit să se ajungă la desfiin
țarea concomitentă a Pactului nord- 
atlantic și a Tratatului de la Var
șovia.

România consideră, de asemenea, 
că este necesar să se creeze un or
ganism permanent, la care să parti
cipe toate statele, spre a se exami
na. pe baza unor norme democratice, 
aplicarea în fapt a angajamentelor 
asumate, precum și noi măsuri care 
să ducă la dezvoltarea colaborării 
între statele europene, la întărirea 
securității pe continentul

Interesele înfăptuirii 
securității pe continent 
același timp, 
pentru realizarea 
înțelegere și bună 
Europa. România se 
fermitate și 
transformarea 
giune a păcii 
reglementarea 
a problemelor 
pe cale politică a situației din Cipru, 
în așa fel îneît să se asigure inde
pendența, suveranitatea și integrita
tea teritorială a acestui stat, relații 
de conlucrare între cele două comu
nități, se relevă ca un imperativ al 
întăririi păcii și securității pe conti
nent.

Existența unei situații încordate în 
Orientul Mijlociu menține pericolul 
izbucnirii ostilităților în zonă, ceea 
ce poate avea consecințe grave asu
pra ansamblului vieții internaționale.

România se pronunță cu toată vi
goarea pentru noi eforturi, construc
tive, de pace, din partea tuturor păr
ților, pentru soluționarea pe cale po
litică a conflictului și instaurarea u- 
nei păci durabile în această parte a 
lumii. Se impune ca Israelul să-și 
retragă trupele din teritoriile arabe 
ocupate după războiul din 1967, să se 
asigure dreptul la existentă liberă, 
independentă și suverană a tuturor 
statelor și popoarelor din zonă, să 
se înfăptuiască aspirațiile naționa
le legitime ale poporului palestinean, 
inclusiv dreptul de 
niza viata în cadrul 
ber și independent.
vingerea României, a poporului nos
tru, că înseși statele europene, po
poarele continentului nostru, opinia 
publică internațională pot și trebuie 
să aibă un rol mai activ în stimula
rea eforturilor generale pentru iden
tificarea și înfăptuirea unor soluții 
politice de pace în Orientul Mijlociu, 

în întreaga noastră activitate re
ținem cu satisfacție faptul că pe a- 
rena mondială șe afirmă tot mai 
puternic idei și principii pentru care 
România militează cu fermitate și 
consecvență — necesitatea stingerii 
focarelor de încordare și a soluțio
nării problemelor litigioase dintre 
state prin mijloace politice, pe calea 
tratativelor ; creșterea rolului țărilor 
mici și mijlocii, al statelor în curs de 
dezvoltare, nealiniate ; cerința par
ticipării active, în condiții de deplină 
pgaljțațe,, a ■ tuturor țărilor,fă,ră„deOr 
sebire de orînduire socială, mărime 
șaq potențial, la întreaga vișță in
ternațională recunoașterea dreptu
lui sacru al fiecărui popor de â-și 
orîndui viața așa cum dorește. Tot
odată, devine mereu mai evident că 
destinele omenirii sînt condiționate 
de înfăptuirea unor acțiuni concrete 
pentru reducerea și lichidarea mari
lor decalaje existente între nivelul 
de dezvoltare a statelor — expresie 
și rezultat al vechii politici imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
a raporturilor de inechitate.

Călăuzită de sentimentul răspunde
rii istorice pe care toate popoarele o 
au față de viitorul umanității, Româ
nia socialistă își exprimă hotărîrea 
de a milita și in viitor, cu toată e- 
nergia, pentru intensificarea rolului 
popoarelor în desfășurarea vieții in
ternaționale, pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări a tuturor forțelor re
voluționare, democratice, progresis
te în lupta pentru pace, pentru o 
nouă ordine economică și politică in
ternațională. Popoarele lumii sînt 
dornice ca în istoria omenirii să se 
deschidă în mod efectiv o eră nouă, 
de pace, prosperitate și progres și, 
prin luptă unită, stă in puterea po
poarelor să impună înfăptuirea aces
tei supreme aspirații.

nostru.
și întăririi 

imoun. în 
stăruitoare 

zone de 
în 
cu 

pentru 
re-

eforturi 
upor 

vecinătate 
pronunță 

consecvență 
Balcanilor într-o 
și colaborării, pentru 
prin mijloace pașnice 
litigioase. Soluționarea

Stimați tovarăși,

a-și orga- 
unui stat li-

Este con-

La temelia edificiului nostru so
cialist, a tuturor succeselor obținute 
atit in lupta pentru făurirea noii 
societăți pe părpintul patriei, cit și 
în activitatea desfășurată pe plan 
internațional, se află coeziunea de 
nezdruncinat a întregului popor în 
jurul partidului, 
noastre unități am 
succes obiectivele 
ni le-am propus
Consolidarea permanență a 
în jurul partidului constituie 
de granit pe care vom înfăptui și in 
viitor sarcinile cutezătoare înscrise 
în Programul partidului, pe drept 
cuvint denumit de popor Cartea de 
aur a viitorului său fericit.

Datorită deplinei 
putut înfăptui cu 
istorice pe care 
în aceste decenii, 

unității 
baza

Trăiască Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central, în frunte cu 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască 
România, 
constructor

Republica Socialistă 
trăiască poporul român, 
eroic al socialismului 1
forțele mondiale ale de- 

unitatea
Trăiască

mocrației și socialismului, 
lor în lupta pentru progresul, înflo
rirea și pacea omenirii 1

xandru Sencovici, vechi militanti 
ai mișcării comuniste și muncito
rești din tara noastră, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Teodor Coman, ministrul 
de interne. Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Traian Ște- 
fănescu, prjm-secretar 
U.T.C., general-colonel 
man, prim-adjpnct al 
lui apărării naționale și 
relui Stat Major, general-colonel 
în rezervă Radu Niculescu-Cociu, 
vicepreședinte al Comitetului or
ganizatoric al veteranilor 
războiul antifascist, Nicolae 
nă, președintele Comitetului 
tllor luptători antifasciști.
ton Breitenhofer, redactor-șef al 
ziarului Neuer Weg, general-loco- 
tenent Polihron Dumitrescu și ge- 
neral-locotenent Ion Dumitriu, foști 
comandanți de mari unități de pe 
frontul antihitlerist. Ion Prisecaru. 
director al Institutului de proiec
tări IPROMET, Ion Geambașu, di
rector general al întreprinderii Au
tomatica. Anca Voinea. muncitoare

În Sala

al C.C. al 
Ion Co- 
ministru- 

șef al Ma

din 
Gqi- 
foș- 
An-

fruntașă la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București. Floarea 
Casu, muncitoare fruntașă la între
prinderea „Dacia". Ion Borșa, mun
citor fruntaș la întreprinderea ,.23 
August" și Nicolae lână, muncitor 
fruntaș la întreprinderea 
grele București.

în sală se află membri 
P.C.R., ai Consiliului de

de mașini

ai C.C. al 
Stat și ai 

guvernului, veterani ai mișcării co
muniste și muncitorești, participant! 
la insurecția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, generali activi și în 
rezervă, foști comandanți de mari 
unități de pe frontul antihitlerist, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de par
tid și de stat, oameni de știință si 
cultură, reprezentanți ai oamenilor 
muncii, români, maghiari, 
și de alte naționalități.

La adunarea festivă iau 
asemenea, reprezentanți 
partide comuniste, muncitorești, so-

germani

parte, de 
ai unor

Sărbătorim, în acest an, ziua de 23 August în condițiile puternicei 
activități creatoare pe care națiunea noastră o desfășoară pentru aplica
rea in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, pentru înfăptuirea sarcinilor rezultate din docu
mentele Plenarei Comitetului Central al Partidului și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a României din iulie a.C. _

în cei 31 de ani de la eliberarea de sub dominația fascistă, îndeosebi 
în perioada ultimului' deceniu — cea mai glorioasă și mai rodnică din 
istoria patriei — poporul român, sub conducerea încercată a partidului 
comunist, a obținut succese remarcabile în opera de edificare a socie
tății socialiste.

Aniversînd evenimentul epocal de la 23 August 1944. poporul nostru 
aduce un fierbinte omagiu tuturor fiilor săi, care, in frunte cu comu
niștii. au acționat eroic cu arma in mină și s-au jertfit pentru triumful 
insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste. pentru do- 
bîndirea libertății patriei și infringerea dușmanului hitlerist. El își ex
primă, totodată, recunoștința față de viteaza armată sovietică, care a 
luptat pentru alungarea ocupanților fasciști de pe teritoriul României și 
a adus contribuția hotăritoare la obținerea victoriei asupra Germaniei 
paziste.Purtînd în inimi pilda luminoasă a înaintașilor, mindri de prezentul 
socialist și viitorul comunist al țării, însuflețiți de exemplul oamenilor 
muncii, care își consacră toate eforturile înfăptuirii marelui angajament 
național — cincinalul înainte de termen —, militarii armatei noastre 
populare își fac cu cinste datoria sub drapelele ostășești. Devotați fără 
margini patriei, poporului și partidului, ei nu-și precupețesc forțele pen
tru îndeplinirea neabătută a ordinului comandantului suprem al forțelor 
armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea continuă a 
pregătirii lor de luptă și politice, ridicarea capacității combative a uni
tăților și marilor unități, realizarea exemplară a sarcinilor încredințate 
în economia națională.

Animați de o înaltă conștiință Socialistă, de sentimentul profund al 
responsabilității față de îndatoriri, acționînd cu fermitate pentru încor
porarea trainică în întreaga lor activitate și comportare a spiritului re
voluționar, a principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, militarii de toate gradele din unitățile ar
matei își reafirmă hotărîrea nestrămutată de a străjui ferm — împreună 
cu militarii trupelor Ministerului de Interne, cu membrii gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, cu întreaga națiune — cuceririle revoluționare ale poporului, 
independența și suveranitatea României, cauza socialismului și a păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și ge
nerali.

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, vă felicit și vă urez noi și importante succese în în
deplinirea misiunilor ce vă revin, a tuturor sarcinilor încredințate ar
matei de partid și guvern.

în cinstea acestei mărețe sărbători,
ORDON :

în ziua de 23 August, la București, se vor trage, în semn de salut, 
21 de salve de artilerie.

★
Trăiască cea de-a XXXI-a aniversare a eliberării României de 

dominația fascistă !
Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său 

neral — tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască harnicul și talentatul popor român — făuritorul societății 

cialiste multilateral dezvoltate 1
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România 1

sub
pe
so-

Ministrul apărării naționale 
general de armată 

ION 1ONIȚĂ

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
La invitația unor comitete jude

țene, orășenești și comunale de 
partid, în țara noastră au sosit de
legații din țările vecine, formate din 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid. Și de ștaț, ,pentru a pa^icipa.. 
la manifestările' prilejuite 'de cea 
de-a XXXI-a aniversare a înfăptui
rii insurecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste.

Au sosit 
delegația 
(U.R.S.S.), 
secretar al 
partid, și ...... . ... . .
boIcs-Szatmar (R.P. Ungară), condusă 
de Pensez Janoș, președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar județean ; în județul Maramureș 
— delegația regiunii Ivano-Frartko 
(U.R.S.S.), condusă de O. A. Cernov, 
secretar al Comitetului regional de 
partid ; în județul Suceava — dele
gația regiunii Cernăuți (U.R.S.S.), 
condusă de M. I. Ivanescko, secretar 
al Comitetului regional de partid ; in 
județul Brașov — delegația regiunii 
Iaroslavl (U.R.S.S.), condusă de 
A. E. Iamșcikov, președintele Comi
tetului regional al Comitetului popu
lar ; în județul Constanța — delega
ția regiunii Odesa (U.R.S.S.), con
dusă de A. T. Taranenko, secretar al 
Comitetului regional de partid, șl de
legația județului Tolbuhin (R. P. Bul
garia), condusă de Jeliu Dobor, se
cretar al Comitetului județean de 
partid ; în județul Cluj — delegația 
regiunii Kiev (U.R.S.S.), condusă de 
K. T. Fursov, vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Sovietului re
gional ; în județul Iași — delegația 
raionului Ungheni (U.R.S.S.), condusă 
de Arsene Leonid, șef de secție la 
Comitetul raional de partid ; în ju
dețul Botoșani — delegația raionului 
Fălești (U.R.S.S.), condusă de Corno- 
vac K. N., președintele Comitetului 
raional al sindicatelor ; in județul 
Galați — delegația raionului Vulcă- 
nești (U.R.S.S.), condusă de N. De- 
mirov, șef de secție la Comitetul ra
ional de partid ; in județul Vaslui — 
delegația raionului Leova (U.R.S.S.), 
condusă de I. 
la Comitetul 
județul Dolj 
Vrata 
Wili 
tului 
detul 
dețului Vidin 
dusă de Iordan Ranghelov, s 
al Comitetului județean de partid ; 
în județul Olt — delegația județului 
Mihailovgrad (R.P. Bulgaria), con
dusă de Kamen Krestev, secretar al 
Comitetului județean de partid ; in 
județul Ialomița — delegația județu
lui Silistra (R.P. Bulgaria), condusă 
de Dimităr Tancev, președintele Co
misiei Controlului de Stat ; în jude
țul Brăila — delegația județului 
Plevna (R.P. Bulgaria), condusă de 
Penko Andreeva, secretar al Comi
tetului județean de partid ; în jude
țul Ilfov — delegația județului Ruse 
(R.P. Bulgaria), condusă de Raiko

in județul Satu-Mare — 
regiunii Transcarpatice 
condusă de I. I. Voș, 
Comitetului regional de 

delegația județului Szo-

N. Roșea, șef de secție 
raional de partid ; in 
— delegația județului 
Bulgaria), condusă de 

secretar al Comite- 
ju- 
ju- 

con- 
■retar

(R. P.
Petkov.
județean de partid : in 
Mehedinți — delegația 

(R.P, Bulgaria),

Palatului Republicii
ca, în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor Capitalei noastre, 
să salutăm cu profundă și înaltă 
considerație pe cel mai iubit și 
devotat fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Salutăm pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
nostru care participă la adunarea 
de astăzi.

Ne exprimăm satisfacția că par
ticipă la adunare — ca simbol al 
trainicelor legături de prietenie și 
solidaritate ' ' . " 1"

care le au tara, partidul și poporul 
nostru — oaspeți de peste hotare, 
precum și șefi de misiuni, alti mem
bri ai corpului diplomatic, cărora 
le adresăm un salut cordial".

A luat apoi cuvintul tovarășul llie 
Verdeț, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Participant» la adunare au ova-

cialiste. miniștrii și delegații din 
diferite țări, care se află în Româ
nia, alti oaspeți de peste hotare. 
Este prezentă, de asemenea, în sală, 
delegația Asociației 
sovieto-română.

Sînt prezenți șefi 
diplomatice acreditați 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic, corespondenți 
ai presei străine.

Se intonează imnul de stat al Re
publicii Socialiste România,

Adunarea festivă este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, care a spus : „Vă rog să-mi 
permiteți să declar deschisă aduna
rea festivă organizată cu prilejul 
Împlinirii a 31 de ani de la insu
recția națională armată antifascistă 
și antiimperialistă din august 1944.

Este pentru noi .o deosebită cinste

de

ai 
la

Stoianov, secretar al Comitetului ju
dețean de partid ; în județul Bihor
— delegația județului Hajdu-Bihar 
(R.P. Ungară), condusă de Gurban 
Gyorgy, secretar al Comitetului. ju
dețean de parțid ; în județul Timiș
— delegația județului Csongrad 
(R.P. Ungară), condusă de KoricZ 
Janos, secretar al Comitetului jude
țean de partid, șPdelegația provinciei 
socialiste autonome Voivodina, con
dusă de Milici Vasa, membru al Co
mitetului Executiv al Prezidiului Co
mitetului provincial de partid ; în 
județul Arad — delegația județului 
Belțes (R.P. Ungară), condusă de 
Nagy Jeno, secretar al Comitetului 
județean de partid ; în municipiul 
București — delegația orașului So
fia (R.P. Bulgaria), condusă de Di
mităr Ganev, secretar al Comitetu
lui municipal de partid ; în munici
piul Birlad — delegația raionului 
Cahul (U.R.S.S.), condusă de V. Lon- 
ciu, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc ; în 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
—- delegația orașului Novokuibîșevsk 
(U.R.S.S.), condusă de P. P. Pu- 
ghin, prim-vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Sovietului oră
șenesc ; în municipiul Pitești — 
delegația orașului Sumgait (U.R.S.S.), 
condusă de Alesker Nur-Aii Gusei
nov, președintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului orășenesc, și delega
ția orașului Kraguevat (R.S.F. Iugo
slavia), condusă de Liubișa Damta- 
novici, președintele Consiliului oră 
șenesc al sindicatelor ; în munici
piul Tulcea — delegația orașului Iz
mail (U.R.S.S.), condusă de B. D. Ni
kitenko, șef de sector la Comitetul 
orășenesc de partid ; în municipiul 
Ploiești — delegația orașului Botev- 
grad (R.P. Bulgaria), condusă de 
Ștefan Stamenov, membru al Birou
lui Comitetului orășenesc de partid; 
in municipiul Rîmnicu-Vîlcea — de
legația orașului Kromeriz (R.S. Ceho
slovacă). condusă de Iosif Velner, 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid ; în municipiul Timișoara — 
delegația orașului Novi-Sad (R.S,F. 
Iugoslavia), condusă de George Rado- 
savlevici, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid ; în municipiul 
Reșița — delegația orașului Pancevo 
(R.S.F. lugqslavia). condusă de Mi- 
lenko Stanici, membru al C.C. al 
U.C.I., secretar al Comitetului orășe
nesc de partid ; în municipiul Turnu- 
Severin — delegația orașului Klado- 
vo (R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Vucimir Radosavlievici, președintele 
adunării orășenești ; în municipiul 
Lugoj — delegația orașului Virșeț 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de Pav
lov Radojica, președintele adunării 
orășenești ; în orașul Jimbolia — de
legația orașului Kikinda (R.S.F. Iugo
slavia), condusă de Ilia Voivodici. 
președintele adunării orășenești ; in 
comuna Scornicești — delegația co
munei Pravăț (R.P. Bulgaria), con
dusă de Dimlter Naidenov. prim-se
cretar al Comitetului comunal de 
partid.

prietenie

misiunilor 
București,

internaționalistă ne

tionat îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reafirmind în această zi 
aniversară hotărîrea întregului 
nostru popor de a urma și înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului, de a da viată hotări- 
rilor Congresului al XI-lea.

în încheierea adunării a avut loc 
un spectacol festiv.

La reușita spectacolului și-au 
dat concursul corul Filarmonicii 
„George Enescu", ansamblurile ar
tistice „Doina" al armatei și „Rap
sodia română", corul de cameră 
„Madrigal", actori și soliști ai sce
nelor bucureștene. formații do ar
tiști amatori din diverse județe ale 
țării.

La sfirșitul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din par
tea conducerii de partid și de stat.

Toți cei prezenți, spectatori și ar
tiști. ovaționează îndelung. Se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.", 
expresie a dragostei și prețuirii, a 
încrederii nețărmurite față de 
Partidul Comunist Român, față de 
secretarul său general. (Agerpres)
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MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE A ROMĂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,

Cu, Prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România 
— a xxxi-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist — 
transmitem, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
a1,. , j'nii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., întregului popor sovietic, felicitări 
cordiale și cele mai bune urări Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și tu
turor oamenilor muncii români.

Evenimentele din august 1944 — zdrobirea de către Armata So
vietica a forțelor armate fasciste germane în cursul operațiunii 
Iași Chișinău, insurecția victorioasă de la 23 August împotriva 
regimului ce a vîndut interesele tării — au însemnat o cotitură 
fundamentală în destinele poporului român, începutul unei noi ere 
in istoria României, ce s-a angajat apoi pe calea luptei pentru 
transformări socialiste.

în anii ce au trecut, datorită muncii pline de abnegație a po
porului român, sub conducerea Partidului său Comunist și în strînsă 
colaborare cu Uniunea Sovietică și celelalte țări ale comunității so
cialiste, în România s-au obținut mari succese în crearea temeliei 
trainice a socialismului. în prezent, poporul român muncește pen
tru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., îndrep
tate spre construirea . societății socialiste dezvoltate. în acest 
an, România întîmpmă sărbătoarea sa națională in condițiile 
destinderii continue a încordării internaționale, obținută, intr-o mă
sură hotărîtoare, datorită acțiunilor comune ale statelor comunității 
socialiste, luptei lor consecvente și coordonate împotriva forțelor 
agresiunii și războiului. O contribuție de seamă la adincirea pro
cesului destinderii în lume o constituie concluziile Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa, ce și-a încheiat lucrările, în 
august a.c., la Helsinki, prin semnarea Actului final, la cel mai înalt 
nivel.

Oamenii sovietici remarcă cu satisfacție realizările poporului ro
mân frate, dau o înaltă apreciere prieteniei și legăturilor diverse 
dintre țările noastre, a căror lărgire și întărire este favorizată de 
Tratatul^ de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între Uniunea 
Sovietică și Republica Socialistă România. Pronunțindu-se neabătut 
pentru întărirea continuă a solidarității și unității de acțiune a sta
telor participante la Tratatul de la Varșovia și Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, a unității și coeziunii țărilor comunității socia
liste, Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și guvernul sovietic vor depune și în viilor toate eforturile pen
tru ca prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre țările 
și popoarele noastre să se întărească și să se dezvolte pe baza prin
cipială a marxism-leninismului și internaționalismului socialist.

în această zi însemnată, vă dorim dumneavoastră, tuturor oame
nilor muncii români mari succese în construcția socialistă. în întă
rirea continuă a solidarității și prieteniei țărilor socialiste, în lupta 
pentru pace trainică și securitate internațională.

L BREJNEV N. PODGORNÎI A. KOSIGHIN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc So

cialist Ungar, al Consiliului Prezidențial, al guvernului, al poporului 
ungar și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și po
porului frate al Republicii Socialiste România sincere urări de 
bine, cu ocazia zilei naționale, a celei de-a XXXI-a aniversări a 
«liberării.

Poporul muncitor al României a obținut, în anii ce s-au scurs 
de la eliberare, Rezultate remarcabile in construirea societății so
cialiste, in dezvoltarea economiei, științei și culturii.

Sîntem convinși că dezvoltarea in continuare, a colaborării multi
laterale dintre țările noastre,. în. spiritul marxism-leninismului, al 
internaționalismului socialist, corespunde intereselor fundamen
tale ale popoarelor noastre, contribuie la întărirea unității țări
lor socialiste, la cauza păcii și socialismului.

Cu prilejul marii dumneavoastră sărbători naționale vă urăm 
dumneavoastră și poporului frate român noi succese în edificarea 
locietății socialiste.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare 
GYORGY LÂZÂR

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, în numele poporului, al Partidului Comunist 
și al Guvernului Revoluționar al Cubei, precum și în numele nos
tru personal, transmitem, prin dumneavoastră, poporului, Partidului 
Comunist și Guvernului Republicii Socialiste România felicitările 
noastre cordiale.

Folosim acest prilej pentru a vă ura noi succese în construirea 
socialismului și pentru a exprima satisfacția pentru 'dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și de colaborare dintre popoarele, partidele și 
guvernele noastre. Exprimînd urările noastre de bunăstare și pro
gres pentru poporul frate român, precum și pentru fericirea dum
neavoastră personală, vă reînnoim dovada celei mai înalte conside- 
rațiuni și afecțiuni din partea noastră.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Prim-ministru al Guvernului Revoluționar

OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României îmi 
este plăcut. Excelentă, să vă adresez in numele Consiliului Revolu
ției, al guvernului și poporului algerian felicitările mele cele mai 
călduroase și urările cele mai sincere de fericire și prosperitate, 
dumneavoastră și poporului român prieten.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura, Excelență, de dorința 
Algeriei de a acționa pentru strîngerea legăturilor de prietenie și 
cooperare care unesc țările noastre, pentru progresul și prosperita
tea celor două popoare.

Cu înaltă considerațiune,

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene
Democratice și Populare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Zilei naționale a României, am plăcerea de a adresa 
Excelenței Voastre calde felicitări și, prin dumneavoastră, poporu- 
'ii român, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală 

itru Excelența Voastră, de progres continuu și prosperitate pen- 
x>porul prieten al României.

MOHAMMAD DAOUD
Președintele Republicii Afganistan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României, 
în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al 
poporului chinez, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist 
Român, guvernului român și poporului frate român calde felicitări.

Insurecția armată din 23 August 1944, fiind un eveniment măreț 
în istoria României, a marcat intrarea României într-o epocă cu 
totul nouă. După eliberare, poporul român, cu o glorioasă tradiție 
revoluționară, sub conducerea Partidului Comunist Român, a dus 
o luptă fermă împotriva imperialismului și hegemonismului și pen
tru apărarea independenței naționale și a suveranității țării, a ob
ținut realizări importante în opera de construire a socialismului. 
Poporul chinez se bucură din toată inima pentru succesele dobîn- 
dite de poporul român. Recent, poporul român, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, bizuindu-se pe propriile sale forțe, a învins în mod eroic 
inundațiile grave. In prezent, întregul popor român, plin de încre
dere, depune toate eforturile pentru îndeplinirea înainte de termen 
a actualului plan cincinal. Urăm sincer poporului frate român să 
repurteze victorii noi, tot mai mari.

Fie ca prietenia revoluționară și relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide, țări și popoare ale Chinei și Româ
niei, statornicite pe baza marxism-leninismului și a internaționalis
mului proletar, să se dezvolte necontenit.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
CIU DE

Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului Manea Mănescu 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 

Tovarășului Nicolae Giosan 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, în numele poporului vietnamez, al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al 
Guvernului Republicii Democrate Vietnam și în numele nostru 
personal, ținem să vă adresăm dumneavoastră și, prin intermediul 
dumneavoastră, poporului frate român, Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia felicitările noastre cele mai călduroase.

Poporul vietnamez este deosebit de fericit să constate că de la 
eliberarea sa. sub conducerea Partidului Comunist Român, harnicul 
și talentatul popor român a obținut realizări strălucite în numeroa
se domenii ale edificării socialismului. Marile succese dobîndite în 
domeniile industrial, agricol și tehr.ico-științific aduc o contribuție 
importantă la îmbunătățirea condițiilor de viață materială și cultu
rală a poporului român.

Poporul vietnamez urează în mod sincer poporului frate român 
noi și tot mai mari succese în perioada imediat următoare în înde
plinirea înainte de termen a planului cincinal 1971—1975.

Războiul patriotic al poporului vietnamez împotriva imperialis
mului american a repurtat o victorie grandioasă, de importanță 
istorică, prin eliberarea totală a Sudului, ceea ce inaugurează o 
epocă nouă, permițînd poporului vietnamez să edifice în mod vic
torios un Vietnam pașnic, unificat, independent, democratic și pros
per, contribuind la salvgardarea păcii în Asia și în lume.

Poporul vietnamez este pe deplin conștient că realizările obți
nute în construirea socialismului în Nord și în marea victorie a 
războiului patriotic al întregului popor vietnamez contra imperialis
mului american sînt strîns legate de sprijinul și ajutorul călduros 
al țărilor socialiste. între care și Republica Socialistă România.

Cu această ocazie mulțumim sincer Doporului frate român. Parti
dului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și Guvernului 
Republicii Socialiste România pentru acest sprijin și acest ajutor 
prețios. Sîntem ferm convinși că solidaritatea, prietenia și colabo
rarea frățească dintre partidele, guvernele, adunările naționale și 
popoarele noastre nu vor înceta să se consolideze și să se dezvolte, 
în interesul celor două popoare ale noastre, al socialismului și păcii 
mondiale.

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Democrate Vietnam

LE DUAN
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Republicii 

Democrate Vietnam

FAM VAN DONG
Primul ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, in numele populației, al Frontului Național de 
Eliberare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și în numele nostru personal, avem onoarea 
să vă adresăm, Excelențelor Voastre, Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului frate român, cele mai calde felicitări.

în cei 31 de ani care au trecut, poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, dezvoltînd tradițiile sale revoluționare 
glorioase și prin munca sa creatoare, a obținut numeroase mari 
succese în apărarea și construirea tării. Astăzi, România este o 
țară socialistă cu industrie modernă, agricultură dezvoltată, știință 
și tehnică avansate, cu o viață materială și spirituală care se 
îmbogățește continuu. Prestigiul internațional al Republicii Socia
liste România sporește pe zi ce trece.

Populația sud-vietnameză se bucură foarte mult pentru aceste 
succese strălucite și urează sincer poporului frate român ca, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu stimatul pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, să obțină în continuare succese încă și 
mai mari în construcția țării, contribuind activ la lupta pentru pace 
în Europa și în lume.

în lupta împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea țării, 
în trecut, ca și în perioada revoluționară actuală, populația. Frontul 
Național de Eliberare și Guvernul Revoluționar Provizoriu s-au 
bucurat întotdeauna de sprijinul și ajutorul călduros din partea 
partidului comunist, a Marii Adunări Naționale, a guvernului, a 
Frontului Unității Socialiste și a poporului român.

Cu acest prilej, exprimăm recunoștința noastră sinceră partidu
lui comunist, Marii Adunări Naționale, guvernului. Frontului 
Unității Socialiste și poporului frate român pentru acest sprijin și 
ajutor prețios.

Fie ca prietenia și solidaritatea dintre populația sud-vietnameză 
și poporul român să se consolideze și să se dezvolte pe zi ce trece !

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului C.C. 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, 

Președintele Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării eliberării naționale a României. în numele 
Președinției Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, al Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în numele po
poarelor R.S.F. Iugoslavia și în numele meu personal, vă adresez 
cu deosebită satisfacție dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și poporului român prieten cele mai calde fe
licitări și urările cele mai sincere.

Noi urmărim cu satisfacție și salutăm succesele pe care poporul 
român, sub conducerea Partidului Comunist Român, le-a obținut 
în toate domeniile construcției socialismului, precum și contribuția 
importantă a Republicii Socialiste România la cauza socialismu
lui, păcii și colaborării internaționale egale în drepturi In lume.

Sînt convins că relațiile de bună vecinătate și de prietenie dintre 
țările și partidele noastre se vor întări continuu. în interesul re
ciproc, în folosul socialismului, păcii și înțelegerii internaționale.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare 
Polone, precum și al poporului polonez și al nostru personal, vă 
transmitem dumneavoastră și Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, precum și poporului român, cele mai cordiale 
felicitări și salutări prietenești cu prilejul sărbătorii naționale, cea 
de-a XXXI-a aniversare a eliberării României.

Poporul polonez urmărește cu simpatie realizările poporului 
român in construcția socialistă sub conducerea Partidului Comu
nist Român.

Exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea- care leagă 
popoarele și partidele noastre se vor dezvolta în continuare, pe 
baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist, spre binele popoarelor polonez și român, al comunității so
cialiste, precum și al mișcării muncitorești internaționale.

Ambele noastre țări desfășoară in mod consecvent o politică 
activă de întărire a păcii, pentru dezvoltarea unei colaborări cu 
drepturi egale și pentru întărirea principiilor coexistenței pașnice.

fn această zi festivă vă transmitem dumneavoastră și poporului 
român prieten urări de noi realizări în dezvoltarea rapidă, multi
laterală a Republicii Socialiste România.

EDWARD GIEREK
Prim-secretar

al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

. \ Președintele Republicii Socialiste România
Am mărea plăcere ca, folosindu-mă de prilejul aniversării ÎZiîei 

naționale a țării dumneavoastră, să vă exprim din inimă, in nu
mele meu și al poporului egiptean, sincere felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări.

Am credința fermă că eforturile comune care s<tau la baza co
laborării noastre în cadrul coexistenței pașnice și a păcii, care se 
întemeiază pe dreptate, vor servi cu siguranță rezolvării probleme
lor internaționale actuale, întărind și consolidînd, totodată, rela
țiile de prietenie și colaborare care există între țările noastre, în 
interesul comun al celor două popoare.

Vă transmit cele mai amabile salutări, urări de sănătate și feri
cire, cu speranța că poporul prieten român va obține o măreție 
crescîndă, progres și prosperitate, sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare. ’

Cu cea mai înaltă considerație,

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele partidelor T.A.N.U. și Afro-Shirazi, al guvernului și 
poporului Republicii Unite Tanzania, precum și al meu personal, 
doresc să adresez Partidului Comunist Român, guvernului, po
porului român și dumneavoastră personal felicitările noastre sin
cere cu ocazia Zilei naționale a României.

Recenta și memorabila noastră vizită în țara dumneavoastră ne-a 
permis să constatăm marile progrese pe care le-ați făcut în diferite 
domenii într-o perioadă atît de scurtă.

Sîntem convinși că aceste realizări au fost posibile datorită con
ducerii dumneavoastră energice și înțelepte în cadrul Partidului 
Comunist Român.

Exemplul dv. este demn de urmat nu numai de către noi, ci și 
de către toți cei care luptă pentru emanciparea și propășirea po
poarelor lor. -

Speranța mea sinceră este că relațiile excelente și cordiale din
tre popoarele noastre vor continua să se dezvolte în interesul și 
pentru fericirea ambelor țări.

Cu sinceritate,
JULIUS K. NYERERE

Președintele
Republicii Unite Tanzania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele guvernului Republicii Zambia, precum și al meu per
sonal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului 
Republicii Socialiste România călduroasele noastre salutări și feli
citări cu ocazia Zilei naționale a României.

Așteptăm cu plăcere continuarea în anii ce urmează a bunelor 
relații și cooperării strînse care a caracterizat relațiile noastre și 
în trecut.

De asemenea, folosesc acest prilej pentru a vă transmite dum
neavoastră personal cele mai bune urări de sănătate.

Dr, DAVID K. KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență, am deosebita plăcere să vă transmit, in numele po
porului pakistanez, precum și al meu personal, cele mai calde feli
citări și cele mai sincere salutări Excelenței Voastre și poporului 
prieten al Republicii Socialiste România, cu fericita ocazie a Zilei 
naționale a României. Sint convins că relațiile strînse de prietenie 
și cooperare care există între țările noastre vor continua să se întă
rească și consolideze în interesul celor două popoare ale noastre.

Vâ rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate deplină și 
fericire pentru Excelența Voastră, de progres continuu și prosperi
tate pentru poporul român.

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

ÎN NUMERELE URMĂTOARE ALE ZIARULUI VOM CONTINUA PUBLICAREA MESAJELOR DE FELICITARE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,

îmi este plăcut să vă transmit felicitări și cele mai bune urări, 
din partea poporului american, cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a României.

Trimițîndu-vă aceste urări, doresc, de asemenea, să exprim încă 
o dată profunda mea apreciere pentru primirea plină de căldură și 
distincție care mi-a fost făcută in timpul recentei mele vizite în 
România.

Cu sinceritate,
GERALD R. FORD

Președintele
Statelor Unite ale Americli

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale, am plăcuta ocazie să vă adre
sez. în numele poporului italian și al meu personal, cele mai bune 
urări pentru prosperitatea Republicii Socialiste România și sănă
tatea Excelenței Voastre.

GIOVANNI LEONE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă adresăm cele mai bune urări 
pentru fericirea și prosperitatea poporului român.

Ne amintim cu multă plăcere de vizita noastră în frumoasa 
dumneavoastră țară.

lULIANA și BERNHARD

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
am deosebita plăcere de a adresa Excelenței Voastre, în numele 
poporului turc și al meu personal, sincere felicitări, precum și cele 
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră și prosperitatea po
porului român.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

' .Domnule președinte, sidrag prieten, , . J.,.....-/
în momentul în care poporul român se strînge în jurul ilustrei 

dumneavoastră persoane pentru a celebra a XXXI-a aniversare a 
. eliberării patriei dumneavoastră, activistele și activiștii Mișcării 

Populare a Revoluției mi se asociază pentru a prezenta Excelen
ței Voastre, guvernului și poporului român cele mai vii și căl
duroase felicitări.

Totodată, vă rog să binevoiți a accepta sincerele noastre urări 
pe care le adresăm pentru fericirea Excelenței Voastre și prospe
ritatea frumoasei dumneavoastră țări.

Marea dată a istoriei curajosului popor român. 23 August, este 
pentru noi, de asemenea, un fericit prilej de a vă exprima do
rința fierbinte de a vedea țările noastre continuînd să strîngă șl 
mai mult excelentele legături de prietenie și cooperare, pentru 
o cit mai mare bunăstare a popoarelor lor.

General de corp de armată

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA

Președinte fondator al Mișcării 
Populare a Revoluției, 

Președinte al Republicii Zair

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,

Aniversarea eliberării naționale a tării dumneavoastră îmi oferă 
prilejul de a mă alătura tuturor canadienilor pentru a vă transmite 
dumneavoastră, cit și poporului român, cele mai bune urări de 
fericire și prosperitate. Sîntem convinși că veți depăși rapid grelele 
încercări care au afectat recent țara dumneavoastră.

Exprim speranța că relațiile existente între România și Canada 
vor continua să se dezvolte armonios, spre binele popoarelor noastre. 
Apropiata dumneavoastră vizită în Canada reprezintă, în acest sens, 
o dovadă promițătoare.

JULES LEGER
Guvernator general al Canadei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul în care țara dumneavoastră celebrează sărbătoarea 
sa națională, vă adresez, în numele poporului gabonez, în numele 
guvernului și al Partidului Democratic Gabonez, cele mai vii 
felicitări.

Vă transmit urări de fericire pentru Excelența Voastră și de 
prosperitate pentru poporul român.

Doresc ca relațiile de prietenie și de cooperare care există între 
țările noastre să se întărească tot mai mult, pentru bunăstarea 
celor două popoare ale noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,

ALBERT BERNARD BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste Româ
nia, în numele poporului Republicii Socialiste a Uniunii Birmane 
și al meu personal, sînt fericit a transmite Excelenței Voastre și 
poporului României calde felicitări și sincere urări de fericire per
sonală și progres continuu și prosperitate poporului României.

NE WIN
Președintele 

Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane
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DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII ELI ERĂRII PATRIEI

Cu prilejul celei de-a XXXI-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, vineri dimineața 
au avut loc, în Capitală, solemnități 
în cadrul cărora au fost depuse co
roane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici.

La solemnități au luat parte tova
rășii Gheorghe Cioară, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Gheorghe 
RăduleScu, Iosif Uglar. Ștefan Voi- 
tec, Ion Ioniță, Ion Ursu, membri 
ai Comitetului Central al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat si ai guvernului, 
generali activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații de 
masă și obștești, delegați ai oameni
lor muncii, din întreprinderi și in
stituții bucureștene.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii. Socialiste România, Comi
tetului Central al P.C.R., Consiliului 
de Stat si Guvernului Republicii 
Socialiste România, Ministerului A- 
părării Națiopale și Ministerului de

Interne, Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, Comi
tetului municipal București al P.C.R. 
și Consiliului popular municipal, Co
mitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, precum 
și din partea colectivelor unor mari 
întreprinderi bucureștene.

Pionierii au depus jerbe de flori.
La monumente, companii de onoa

re ale forțelor noastre armate, gărzi
lor patriotice și ale formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apăra
rea patriei au prezentat onorul.

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

La Monumentul eroilor sovietici, 
unde au fost prezenți V. I. Droz
denko. ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai amba
sadei, au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și Repu
blicii Socialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori s-au păstrat momente de recu
legere. S-a primit, apoi, defilarea 
companiilor de onoare.

In aceeași zi, la Cimitirul milita
rilor britanici căzuți pe teritoriul 
tării noastre in lupta împotriva fas
cismului au fost depuse coroane de 
flori din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Ministerului Apărării Naționale, 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Ilfov, precum și 
jerbe de flori din partea pionierilor.

La solemnitate au participat Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru al 
guvernului, miniștri, generali și ofi
țeri superiori, alte persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, parte M. 
Shea, însărcinat cu afaceri ad-interim

al Marii Britanii la București, și 
membri ai ambasadei.

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

După ceremonia de depunere a co
roanelor, asistența a primit defilarea 
companiei de onoare.

★

Coroane și jerbe de flori au fost 
depuse, vineri, la monumente ți 
plăci comemorative, la cimitire ale 
eroilor români și sovietici căzuți în 
timpul războiului antifascist.

■> (Agerpres)

Vești bune

din întrecere

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

La Monumentul eroilor sovietici La Cimitirul militarilor britanici

AU ÎNDEPLINIT
SARCINILE CINCINALULUI

© Centrala de utilaje și piese de 
schimb pentru industria chimică 
din București și-a realizat sarcinile 
de plan prevăzute pentru acest 
cincinal. Pină la sfîrșitul anului se 
vor produce, peste prevederile cin
cinalului, mai mult de 1 300 tone 
utilaje tehnologice pentru industria 
chimică, piese de schimb in valoa
re de 30 milioane lei, peste 2100 
tone armături din fontă și otel.

O Colectivul Centralei minereu
rilor din Deva a îndeplinit preve
derile planului de producție pe în
tregul cincinal. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii din întreprinde
rile și exploatările miniere din 
cadrul centralei vor realiza, pînă 
la finele anului, o producție su
plimentară de peste 469 milioane 
lei. (Sabin Ionescu). v

® Combinatul de prelucrare a 
lemnului Arad a îndeplinit preve
derile cincinalului. Pînă la sfîrși
tul anului, colectivul combinatului 
va realiza suplimentar o producție 
de mobilă in valoare de 321 milioa
ne lei. Tot în această perioadă va 
fi livrată în plus la export, în 27 
de țări, mobilă în valoare de 16 
milioane lei valută. (C. Simion).

• Metalurgiștii de Ia Întreprin
derea „Republica" din Capitală au 
raportat cu mîndrie realizarea sar
cinilor din actualul cincinal. Ei vor 
produce pînă la sfîrșitul anului 
34 000 tone de țevi din otel și 35 000 
tone laminate din sortimentele in
tens solicitate de beneficiarii . din 
tară pentru reducerea importului.
• întreprinderea metalurgică de 

metale neferoase din Baia Mare 
si-a realizat planul cincinal. Pînă 
la finele anului, metalurgiștii băi- 
măreni vor da peste plan 10 000 
tone de cupru de convertizor, 
80 000 tone de acid sulfuric și alte 
produse. (Vasile Gaftone).

PRODUCȚII 
SUPLIMENTARE

Drobeta Turnu-Severin. Hidro
centrala „Porțile de Fier" a pul
sat’în sistemul electroenergetic na
țional cel de-al 150-lea milion ki-' 
lowat-oră energie electrică- peste ' 
prevederile de plan revenite de la 
începutul anului. Evenimentul co

respunde eu ridicarea la 4 miliar
de kilowați oră a cantității de e- 
nergie electrică produsă aici in 
1975.

Craiova. Chimiștii combinatu
lui Ișalnița au raportat, joi, reali
zarea planului revenit în primele 
opt luni. Cele zece zile cîștigate în 
întrecere le permit să realizeze 
în plus o cantitate de îngrășămin
te pe bază de azot cu care se pot 
fertiliza 130 000 hectare, precum și 
alte produse.

Bistrița. Minerii de la Rodna 
au extras de Ia începutul anului și 
pînă a.cum, peste plan, mai bine 
de 200 tone de minereuri, iar co
lectivul Fabricii de hirtie din Prun- 
du Bîrgăului a produs în plus 
peste 70 tone de hirtie de diferite 
sortimente. (Ion Anghel).

Alba Iulia. Colectivul întreprin
derii de produse refractare din 
Alba Iulia a livrat, peste plan, mai 
bine de 800 tone cărămizi refrac
tare. (Ștefan Dinică).

Borzești. Energeticienii din Bor- 
zești au livrat cel de-al 120-lea mi
lion kWh peste prevederile planu
lui pe acest an. In același timp, ei 
au economisit importante cantități 
de combustibil.

OBIECTIVE INDUSTRIALE 
LA ORA FINALIZĂRII

București. în cadrul platformei 
de la Pipera a intrat în probe me
canice o nouă capacitate de pro
ducție : linia de fabricare a mobi
lei din panouri, cu proces de pro
ducție complet automatizat, care a 
fost construită în numai 5 luni. (D. 
Tîrcob).

Brașov. La întreprinderea „Trac
torul" din Brașov a intrat in probe 
tehnologice prima linie a noii tur
nătorii de fonte speciale. Noua tur
nătorie. prevăzută cu trei linii teh
nologice, are o capacitate totală de 
62 500 tone piese turnate pe an. (N. 
Mocanu).

Sînnicolaul Mare. In această lo
calitate din județul Timiș a fost 
pusă în funcțiune prima capacita
te industrială a unei moderne fila
turi cu o producție anuală de 4 300 
tone fire. (Cezar Ioana).

Vaslui. La întreprinderea de ma
teriale izolatoare din Vaslui a in
trat în funcțiune, cu 40 de zile mai 
devreme fată de termenul planifi

cat, secția de polistiren expandat, 
cu o capacitate de producție anua
lă de 800 tone. (Vasile Avram).

PRODUSE NOI ASIMILATE 
ÎN FABRICAȚIE

în unitățile Ministerului Indus
triei Chimice, activitatea de asimi
lare a produselor noi in fabricația 
curentă a înregistrat in acest an 
succese remarcabile. Astfel, au fost 
incluse în nomenclatoarele marilor 
combinate și celorlalte întreprin
deri de profil 147 produse noi. din
tre care 41 au. fost asimilate în 
avans. Diversificarea gamei de 
produse de bază a permis chimiști- 
lor noștri să furnizeze economiei 
naționale noi tipuri de fire polia- 
midice text.urate, coloranti organici, 
cerneluri, intermediari pentru piele 
sintetică, fibre copolieșterice, să
ruri organice, diverse repere din 
cauciuc și mase plastice.

Timișoara. Industria județului 
Timiș s-a înscris în acest an în 
circuitul economiei naționale cu 
peste 1 000 de noi produse chimice, 
electrotehnice, de mașini de ridi
cat și transport uzinal, utilaje 
complexe pentru șantierele de con
strucții. țesături, tricotaje, confec
ții, încălțăminte, articole de pielă
rie pentru îmbrăcăminte, mase 
plastice, sticlărie care sînt solici
tate atît în țară, cît și la export.

Galați. La Combinatul siderur
gic din Galati a fost asimilată, în 
preajma zilei de 23 August, cea 
de-a 10-a marcă de oțel din acest 
an. Intre mărcile noi' elaborate se 
înscriu cele pentru tablă navală de 
înaltă rezistență, precum și otelu
rile destinate fabricării tablei ne
cesare caroseriilor de autoturisme. 
Combinatul gălătean va mai intro
duce în fabricație pînă la finele a- 
miilui încă .cinci mărci de oțeluri 
pentru industria constructoare de 
mașini.

Brașov. Colectivul întreprinde
rii de lianți din Brașov a anunțat 
un nou produs, cimentul aluminos, 
utilizat la fabricarea betoanelor re
fractare, ou proprietăți deosebite 
(întărire - rapidă și rezistență la 
temperaturi de pînă la 1 500 grade), 
folosite la înzidiri de cuptoare și 
agregate termice, în industria ma
terialelor de construcții, lianților, 
chimică. Aici se va asigura între
gul necesar al economiei naționale, 
de ciment aluminos-, renunțîndu-se 
la import. (Nicolae Mocanu).

cinema
ACUM, ÎN AGRICULTURĂ

Timpul se măsoară in tone de recoltă
Astăzi, mîine și în zilele care urmează pînă la încheierea lucrărilor trebuie 
folosit fiecare ceas, trebuie asigurată participarea la muncă a tuturor sătenilor

Ne aflăm tntr-o perioadă de vîrf a muncilor agricole, cînd fiecare 
zi este deosebit de prețioasă pentru agricultură, cînd toate mijloacele 
și forțele de Ia sate trebuie concentrate pentru executarea unui vo
lum important de lucrări : arăturile de vară care trebuie neîntîrziat 
încheiate, strîngerea și depozitarea furajelor, recoltarea florii-soarelui, 
porumbului și legumelor, întreținerea celei de-a doua culturi și al
tele. Intelegind necesitatea de a grăbi ritmul de executare a acestor 
lucrări, oamenii muncii din unitățile agricole — așa cum rezultă din 
numeroase informații sosite ieri la redacție — au hotărît să trans
forme zilele de 23 și 24 august in zile de muncă obișnuită pe ogoare.

Cu atît mai mult este necesar să se lucreze intens și bine orga
nizat în aceste zile si în perioada imediat următoare, cu cît in uncie 
cooperative agricole din anumite județe — Argeș, Dîmbovița, Suceava, 
Cluj, Sălaj — sînt rămîneri în urmă la arăturile de vară. în același 
timp, in unele județe mai sînt de recoltat și însilozat cantităti mari 
de furaje, mai sînt de executat lucrări de întreținere pe mari supra
fețe cu culturi succesive. Totodată, în zonele secetoase se cer inten
sificate udările, atît la cultura a doua, cît si Ia sfecla de zahăr si le- 
gume și, de aceea, trebuie asigurate condițiile necesare funcționării 
neîntrerupte, zi și noapte, a sistemelor de irigații. De asemenea, in 
zonele din sudul tării, unde stadiul de vegetație a culturilor este mai 
avansat, trebuie să continue lucrările de recoltare a florii-soarelui și 
porumbului, mai ales pe terenurile care urmează să fie însărpîntate 
cerealele de toamnă.

Actionînd cu stăruință pentru mobilizarea si participarea la muncă 
a tuturor forțelor de la sate, organizațiile de_ partid și conducerile 
unităților agricole au datoria să asigure o bună organizare a muncii, 
toate mijloacele necesare pentru ca în aceste zile să se lucreze din 
plin, din zori și pînă seara. In acest scop, trebuie stabilite cu exac
titate, pe bază de programe de lucru, ce sarcini revin fiecărei for
mații de lucru, fiecărui mecanizator și cooperator. Comuniștii, cadrele 
de conducere si specialiștii din unitățile agricole trebuie să se afle, 
prin exemplul lor personal în muncă, în fruntea acțiunilor pentru in
tensificarea lucrărilor agricole de sezon.

în legătură cu desfășurarea acestor lucrări și măsurile ce se în
treprind pentru a se munci în aceste zile cu forțe sporite, corespon
denții noștri transmit :

PRAHOVA. — Și ieri, 22 august, pe 
ogoarele județului Prahova s-a lucrat 
ihtens. Datorită faptului că s-a arat și 
în timpul nopții, s-a reușit ca în sea
ra zilei de 22 august să se încheie 
arăturile pe cele 26 000 ha planificate, 
din care 20 000 ha sînt destinate însă- 
mințărilor de toamnă. De asemenea, 
s-au realizat prașilele mecanice, res
pectiv manuale, pe cele 7 000 de ha 
cu cultură succesivă. In zilele de 
sîmbătă și duminică, populația sate
lor se va afla în cimp, la muncile 
agricole. Se apreciază că circa 50 000 
de oameni vor lucra mai ales la co
situl lucernei, la recoltarea fructelor 
și legumelor. Din grădinile coopera
tivelor agricole Gherghita, Strejnic, 
Bucov, Albești, de la Tomșani, Bol
dești, Păulești vor fi livrate cantități 
mari de tomate, ardei gras, vinete, 
fasole. Mecanizatorii vor lucra în 
schimburi prelungite, în continuare, 
cu peste 1 000 de tractoare, _> pentru 
pregătirea terenului necesar însămin- 
țării griului. (C. Căprarul.

TELEORMAN. — In întîmpinarca 
zilei de 23 August, mecanizatorii care 
lucrează pe ogoarele cooperativelor 
agricole din Cernetu, Frăsinet, Pu- 
tineiu, Crîngu, Beciu și altele au Ra

portat că au încheiat arăturile de 
vară pe toate suprafețele prevăzute. 
La acest rezultat au contribuit, deo
potrivă, mecanizatorii care au lucrat 
din zori și pînă seara, iar in unele 
locuri și noaptea, precum și coope
ratorii care au eliberat terenul asi- 
gurînd front de lucru. Totuși, pînă 
vineri 22 august, . in cooperativele 
agricole din județul Teleorman au 
fost executate arături pentru însă- 
mînțările de toamnă pe numai 26 400 
ha, ceea ce reprezintă circa 46 la 
sută din suprafața prevăzută să fie 
însămînțată după premergătoare tim
purii. Numeroase exemple demon
strează însă că, printr-o mai bună 
organizare a muncii, se putea realiza 
mai mult. La cooperativa agricolă 
din Traianu, de pildă, imediat ce te
renul s-a zvîntat, după ploi, mecani
zatorii Vasile Zgîrță, Ștefan Ivănuș, 
Tudor Dimancea au reluat lucrul în 
cîmp. Umiditatea din sol asigură con
diții prielnice pentru executarea la 
un nivel calitativ superior a arătu
rilor : toate resturile vegetale sînt 
îngropate sub brazdă, iar terenul 
rămîne bine mărunțit. Aceeași 
bună organizare a muncii a per
mis ca și la cooperativa agricolă 
din Moșteni să se depisteze o solă de

100 ha cu terenul mai zvîntat, care a 
fost arată în două zile. „Toți meca
nizatorii lucrează în schimburi pre
lungite, pînă la ora 22, astfel că 
arăturile după premergătoare timpu
rii vor fi terminate pînă la 23 august" 
— ne-a spus Maria Crișan, inginerul- 
șef al unității. Deoarece vremea s-a 
îmbunătățit, mecanizatorii, la che
marea organizațiilor de partid, au 
hotărît să lucreze și în zilele de 23 și 
24 august la arat. „Avem forțe pen
tru a ara zilnic circa 9 000 ha, ne-a 
spus tov. Vasile Boncotă, directorul 
adjunct al direcției agricole. Iată 
de ce în maximum o săptămînă arătu
rile se pot termina". (Ion Teodor).

CONSTANȚA. — în aceste zile, 
toate cele 5 sisteme ale marelui 
complex de irigații Carasu, care cu
prinde amenajări pe 186 000 ha, 
funcționează din. plin. Răsnunzind 
chemării comitetului județean de 
partid și avind în vedere nevoia de 
apă a plantelor, oamenii muncii din 
agricultură au intensificat ritmul 
udărilor. Se irigă intens lucerna, 
cultura a doua de porumb, legumele, 
soia, Sfecla de zahăr și chiar porum
bul cu coacere mai tîrzie din prima 
cultură. Iată, de pildă, situația udă
rilor la cea de-a doua cultură de 
porumb cuprinsă pe 28 000 ha în sis
tem irigat. Pînă în prezent, udarea 
I a fost efectuată pe 25 000 de ha, 
udarea a doua pe 15 000 ha, iar cea 
de-a treia pe 3 000 ha. în această 
săptămînă, se va încheia complet 
udarea I la această cultură, iar uda
rea a doua va fi efectuată pe 20 000 
de ha, continuîndu-se în ritm intens 
udarea a treia. Ținîndu-se seama de 
nevoia de apă a plantelor, s-a sta
bilit ca, în zilele de 23 și 24 august 
toate sistemele de irigații să func
ționeze din plin, fără întrerupere. 
(George Mihăescu).

VRANCEA. — în podgoriile jude
țului Vrancea, care ocună 30 000 hec
tare vie pe rod, continuă pregătirile 
în vederea culesului și vinificatiei. 
întrucît producția de struguri este 
mai bună decit în 1974, iar recolta
rea se va declanșa cu 10—12 zile 
mai devreme. în unități s-au luat 
măsuri pentru strîngerea recoltei de 
struguri la timp și fără pierderi. în
treprinderea viei și vinului Vrancea 
a organizat pentru cooperativele a- 
gricole și gospodăriile populației 28 
centre ce vor putea prelucra zilnic 
6 050 tone dej struguri, cu peste 1000 
tone mai mult fată de media zilni
că din toanina trecută. Vor mai 
funcționa si 11 centre volante ce vor 
servi Comunele mai îndepărtate de 
centrele fixe! de prelucrare. în mă
rea majoritare a centrelor de vinifi- 
cație, lucrările de revizie tehnică și

reparațiile au fost încheiate. Zilele 
acestea continuă unele lucrări la 
centrele din Păunești, Panciu, Rugi
nești. Aici au fost concentrate forțe 
care să asigure încheierea pregătiri
lor cît mai grabnic. (Dan Drăgu- 
lescu).

ARAD. — Lucrătorii din agricul
tura județului Arad, preocupați de 
execuiarea în condiții cît mai bune 
a lucrărilor de sezon din cîmp, au 
acordat și acordă o deosebită aten
ție și pregătirii semințelor pentru 
viitoarea recoltă. Pînă la această 
dată, întreaga cantitate de grîu și 
orz pentru sămîntă — 10 253 tone și, 
respectiv, 1 700 tone — a fost condi
ționată, luîndu-se totodată probele 
pentru analizele de laborator. Din 
ultima situație întocmită Ia direcția 
agricolă județeană reiese că pînă la 
21 august a.c. 3 500 tone grîu și 800 
tone orz pentru sămintă au primit 
deja buletinele roșii, restul cantită
ților de semințe urmînd să primeas
că peste citeva zile rezultatele. Pen
tru ca însămîntările să se poată exe
cuta la timp, sîmbătă si duminică 
mecanizatorii vor lucra, în Conti
nuare, la pregătirea terenului, iar 
cooperatorii au hotărît să recolteze 
și să livreze cantităti însemnate de 
legume (Constantin Simion).

• Evadarea : SCALA — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18.15; 20.30, FAVORIT — 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30,
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15 ; 29,30, la grădină — 19,45,
STADIONUL STEAUA — 19,45.
O Scufundare Ia mare adîncime î 
CASA FILMULUI — 9.30; 11.30;
13,45 ; 16 ; 18,15; 20,30, BUCUREȘTI
— 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, la 
grădină — 19,45, PATINOARUL „23 
AUGUST" — 19,45.
O Franzeluța : TIMPURI NOI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.
• Proprietarii :■ TIMPURI NOI — 
20.
© întoarcerea Iui Colț Alb : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 9.45; 17,30.
o Ciprian Porumbescu : DOINA
— 11; 14.15; 19.
• Emigrantul : FESTIVAL — 8,45; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 19,45, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. DINAMO
— 20, GRADINA TITAN — 29.
© Valurile Dunării : RAHOVA — 
15,30; 18.
G Teroare pe „Britannic* : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
© Puterea și Adevărul : LUMINA
— 9: 12,30; 16: 19,30.
O Nu iese fum fără foc : VICTO
RIA — 9,30; 12; 15: 17.39: 29,15.
• Epilog la graniță : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• Omul din Laramie : FEROVIAR
— 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
O Actorul și sălbaticii : UNIREA
— 16, la grădină — 19,45.
© Piaf : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Toamna bobocilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
O Piedone — comisarul fără 
armă : BUCEGI — 15,45; 18, la
grădină — 20, LIRA — 15; 17,15:
19.30. la grădină — 20,15.
o Defileul legendelor uitate : 
COSMOS — 15,30; 18; 20.
O Legea preriei : DACIA — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 10; 15,30; 18; 20, la grădină
— 20.

• Nemuritorii : COTROCENI — 
14; 16; 18; 20.
© Infrîngerea lui L. Wilkison : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,45, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, Ia grădină — 19,30.
O Stejar, extremă urgență ! : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
@ Ziua cea mai lungă : MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30. FLA
MURA — 9; 12,30; 16: 19.15.
© Dragostea începe vineri : PA
CEA — 16; 18; 29.
O Kit în Alaska : CRÎNGAȘI — 
16; 18,15.
© Ultimul pistolar din Cross 
Creek : FERENTARI — 15.30; 18;
20.15.
• Serata : VIITORUL — 16; 18; 20.
O Lanțuri : FLOREASCA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA- 
CĂRA — 15,30; 13; 20.
o Hyperion : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : ARTA — 15,30;
17,45, la grădină — 20.
q Strălucirea soarelui : VOLGA 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
e Primăvară tristă : MUNCA — 
16; 18; 20.
© Comedie fantastică : VITAN — 
15,30; 18.
© Articolul 420 : GRADINA VI
TAN — 19,45.

t V

LA RÎMNÎCU-VÎLCEA

Vineri. Ia Rîmnicu-Vîlcea a fost 
inaugurată noua Casă de cul
tură a -sindicatelor. Ea cuprinde 
o sală de festivități cu 560 de 
locuri, o sală destinată concer
telor, spatii pentru funcționarea 
unei case a tehnicii, cu sec
țiile chimie anorganică, con
strucții de mașini și industria 
lemnului, a unei biblioteci, ca
mere speciale pentru cercurile 
tehnice si artistice, de pictură, 
sculptură, balet, cineclub, radio, 
foto-diapozitive etc. Cu ocazia 
inaugurării noului edificiu cul
tural, formațiile artistice ale 
sindicatelor din unitățile econo
mice ale municipiului Rîmnicu- 
Vîlcea au prezentat un specta
col dedicat zilei de 23 August. 
(Ion Stanciu. Foto : prof. C. 
Crețu).

teatre
© Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 19,30,
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19,30, (la Expoflora în 
parcul Herăstrău) : Poem de au
gust — spectacol de sunet și lu
mină — 20.
© Teatrul Mic (rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet și 
lumină — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Mis
terioasa convorbire telefonică — 
19,30.
O Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Un băiat de 
zahăr... ars — 19.30, (grădina Boe
ma) : In grădina bucuriilor — 
19,30.
O Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

PROGRAMUL I

8,15 „Ceas de sărbătoare". Mon
taj din versurile poeților.

8,39 TRANSMISIUNE DE LA DE
MONSTRAȚIA OAMENILOR 
MUNCII CU PRILEJUL CE
LEI DE-A XXXI-A ANIVER
SĂRI A ELIBERĂRII ROMÂ
NIEI DE SUB DOMINAȚIA 
FASCISTA.

11.30 României, cîntec fierbinte. 
Pagini muzicale din lucrările 
compozitorilor români con
temporani. . ■

11,45 Drumuri în istorie — Aminti
rile lui August.

12,05 Cîntă azi întreaga tară — 
melodii populare.

12.30 Varietăți cu... păpuși.
13,00 Album distractiv. — Muzică 

ușoară cu Doina Badea. Cor
nel Constantiniu. 13.15 Gala 
desenului animat românesc 
(I). 13,30 Autograf Gică Pe
trescu. 13,40 In parcul de dis
tracții. Muzică ușoară cu Aida 
Ianculescu, Nicoleta Velicu 
și Eva Kiss. 13,55 Umor pe 35 
mm. Secvențe comice celebre 
din filme. 14,25 Virtuozi ai 
instrumentelor pouulare : Ion 
Lăceanu, Ion Drăgoi și Ra
du Simion. 14,35 De-ale pes
cuitului — adaptare după 
Jerome K. Jerome. 14,45 
Vedete pe micul ecran : 
Charles Aznavour, Iva Za- 
nicchi, Karel Gott, Aura Ur- 
ziceanu, Tereza Kesovja, Nar- 
ghita, Dova. 15,05 Gala dese
nului animat românesc (II). 
15,15 Muzică și poezie.

16.00 Magazin sportiv.
17,05 Un milion de personaje pen

tru un singur film.
17,25 De la o melodie la alta. 
18,00 Parada stelelor.
18.59 Lumea cooiilor

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,10 Coloanele măreției — specta

col literar-muzical-coregrafic 
dedicat celei d£-a XXXl-a a- 
nlversări a eliberării patriei.

21,00 Film artistic : „Denarte- de 
Tipperary". O producție a 
Casei de filme numărul pa
tru.

22.20 Un cîntec o glumă...
22,50 Telejurnal.

A fost inaugurată Casa de cultură a sindicatelor
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Întilniri la C. C. al P. C. R.

Luînd cuvintul în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul Sukahar a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj de salut 
din partea președintelui Republicii 
Indonezia, Suharto, precum și urări 
de prosperitate și progres pentru po
porul român.

Arătind că „Indonezia este angaja
tă în eforturile de dezvoltare a bo
găției materiale și spirituale a între
gului popor, de rezolvare a proble
melor creșterii economice și sociale", 
vorbitorul a spus: „Pentru noi, pacea 
mondială nu constituie numai o as
pirație a națiunii noastre și un scop 
final al politicii externe, ci și o con
diție a dezvoltării naționale, înțru- 
cît numai într-un climat real de pace 
ne nutem continua această activitate 
îr re sîntem angajați. Aspirăm la 
j pace adevărată, care poate fi rea
lizată prin instaurarea unor bune 
raporturi intre națiuni, indiferent de 
sistemul lor social-politic, care să 
fie bazate pe egalitate, suveranitate, 
independență națională, integritate 
teritorială, avantaj reciproc și ne
amestec în treburile interne ale altor 
țări".

a ambasadorului Republicii Populare Congo
în cadrul cuvîntării rostite cu pri

lejul prezentării scrisorilor, ambasa
dorul Joseph Gampouo a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
și poporului român un salut cordial 
și urări de sănătate, prosperitate și 
fericire din partea președintelui Re
publicii Populare Congo, Marien 
N’Gouabi.

Subliniind că poporul și guvernul 
congolez urmăresc CU interes și sim
patie activitatea României, vorbito
rul a spus : „Poporul congolez apre
ciază eforturile depuse do Republica 
Socialistă România pentru instaura
rea unei atmosfere de înțelegere și 
colaborare internațională. pentru 
menținerea păcii și securității în lu
me".

Arătind că Republica Populară 
Congo „se străduiește să-și lărgeas
că relațiile cu toate statele și parti
cipă activ la dezvoltarea cooperării 
și înțelegerii între popoare", amba
sadorul congolez a exprimat hotări- 
rea sa de a acționa pentru dezvol
tarea continuă a raporturilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre România și Congo. „Este in
teresant să constatăm -- a spus vor
bitorul —' că bunele 'relații de prie
tenie i și cooperare dintre Congo și 
Republică Socialistă România cu
nosc un curs ascendent pe plan po
litic, economic, cultural si științific 
în avantajul popoarelor român și 
congolez".

A apărut REVISTA ECONOMICĂ nr. 34 

din 22 august 1975
Din cuprins : -- Dreptul im

prescriptibil la libertate și e- 
mancipare umană, de V. Porum- 
bescu ; — Ridicarea pe o treap
tă superioară a națiunii în con
dițiile orinduirii socialiste, de 
B. Tomniuc ; -- Socialismul : ci
vilizație a bunăstării maselor, 
de C. Prisacaru ; — Pentru a- 
menajarea unitară a teritoriului 
național, de dr. ing. I. Bold ; 
—1 Cincinalul 1976—1980 : orien

I

Campionatele mondiale feminine
de canotaj

• Echipajul nostru de 2
La Nottingham (Anglia) au con

tinuat campionatele mondiale femi
nine de canotaj academic. în prima 
manșă a probei de 3 fără cîrmaci, 
echipajul României (Marlena Pre- 
descu — Angelica Chertic) a terminat 
învingător cu timpul de 3'48”56/100 și 
va evolua duminică în finala acestei 
probe. După cum se știe, în această

IN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM

La Atena a început cea de-a 3-a 
ediție a campionatelor europene de 
atletism pentru juniori, la care parti
cipă pește 650 de sportivi și sportive, 
reprezentînd 27 de țări. în proba fe
minină de aruncare a greutății, victo
ria a revenit Virginiei Veselinova 
(Bulgaria) cu 17,30 m. Proba de triplu 
salt s-a încheiat cu victoria lui Aston 
Moore (Anglia) — 16,16 m. Mihaela 
Stoica (România) s-a calificat pentru 
finala probei de 100 m garduri reali- 
zind în preliminarii timpul de 14”61/ 
100. Pentru finala probei de 1 500 m 
s-a calificat și atletul român L. Smeu, 
cronometrat cu timpul de 3’48”8/10. 
Două sportive românce, El. Bakalar 
(800 m) și Ibolia Slavic (400 m), se vor 
alinia la startul finalelor acestor 
probe.

BOX
în orașul Eger (Ungaria) a luat 

sfirșit tradiționalul turneu internațio
nal de box „Istvan Dobo“. Un fru
mos succes a repurtat boxerul român 
de categoria „semigrea" Gostică Da- 
finoiu, care a cîștigat înainte de li
mită toate cele 3 meciuri susținute. 
Alți doi boxeri români — Eremia Co- 
man (semimuscă) și Eugen Stoica 
(ușoară) — au obținut medalii de 
bronz. La turneu au participat pugi- 
liști din U.R.S.S., Polonia. Ungaria, 
Cehoslovacia și Austria.

NATAȚIE
în Capitală s-au încheiat ieri cam

pionatele naționale de sărituri în apă. 
Proba masculină de platformă a re
venit sibianului I. Ganea. Ruxandra 
Hociotă (Școala sportivă din Sibiu) a 

în continuare, ambasadorul indo
nezian, subliniind că în ultimii ani 
relațiile româno-indoneziene „s-au 
dezvoltat intr-o manieră din cele 
mai promițătoare", a arătat că își 
începe misiunea în România însu
flețit de dorința de a acționa ne
obosit pentru amplificarea continuă 
a acestor relații.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România. Mulțu
mind pentru salutul prietenesc și 
urările ce i-au fost adresate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a trans
mis, la rîndul său, președintelui Su
harto călduroase urări de sănătate și 
fericire, de progres și prosperitate 
pentru poporul indonezian.

„România — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — militează con
secvent, pe plan extern, pentru dez
voltarea relațiilor sale cu toate sta
tele, indiferent de sistemul lor so
cial și politic, pentru instaurarea unui 
climat de deștindere și înțelegere în 
lume, pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
care să asigure progresul mai acce
lerat al fiecărei națiuni și, în primul 
rînd, al celor rămase în urmă. La 
temelia acestor raporturi, România 
așează principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului independen

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. U- 
rind noului ambasador un călduros 
bun venit în România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mulțumit cor
dial pentru salutul ce i-a fost adre
sat de președintele Marien N’Goua- 
bi, căruia l-a transmis, la rîndul său, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de noi succese în edificarea 
unei vieți libere și independente 
pentru poporul congolez prieten.

„îmi face o deosebită plăcere să 
constat — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că relațiile de strînsă 
prietenie, solidaritate și cooperare 
statornicite între țările noastre au 
cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare 
ascendentă. în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și progresului 
în lume. Folosesc acest prilej pentru 
a exprima dorința României socialis
te, a guvernului român și a mea per
sonal de a acționa și în viitor pen
tru intensificarea legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre popoarele 
noastre".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Profund atașată cauzei libertății 
popoarelor, idealurilor păcii și înțe
legerii ‘în lume. România'’ socialistă 
își afirmă • constant solidaritatea cir 
lupta popoarelor africane împotriva 
oricăror forme de dominație colonia
listă și neocolonialistă, dezvoltînd, 
totodată, ample legături de prietenie 
și colaborare cu statele africane care 

tări, ritmuri, eficiență : Crește
rea economică și consumul de 
energie, de ing. I. V. Herescu ; 
— Democratismul muncitoresc 
în acțiune, de P. Despot ; — Le
gile obiective ale progresului 
economico-social și acțiunea 
conștientă a maselor, de prof, 
univ. dr. Petru Pînzaru ; — Im
pulsionarea exportului industrial 
al țărilor în curs de dezvoltare, 
de C. Vasiliade, Gh. Dumitru.

academic
fără cîrmaci - în finală
probă, Ia „mondialele" de anul trecut, 
titlul a revenit cuplului nostru Cor
nelia Neacșu — Marinela Ghiță. 
Echipajul României în proba de 4 
plus 1 rame s-a clasat pe locul trei 
in recalificări cu rezultatul de 
3’47”16/100. Pînă la închidere nu 
ne-au parvenit știri despre evoluția 
celorlalte două echipaje românești.

devenit campioană națională la tram
bulină.

în cea de-a doua zi a campiona
telor de înot ale S.U.A., care se des
fășoară la Kansas City, Bruce Fur- 
niss a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m liber : 1’50” 
32/100. Vechiul record — (l’50”89/100) 
aparținea aceluiași sportiv.

TENIS
Jucătoarele românce participante 

la turneul internațional de tenis de 
la South Orange au obținut victorii 
și în turul doi al probei de simplu : 
Mariana Simionescu a învins-o cu 
6—4, 6—3 pe Kathy Harter (S.U.A.), 
iar Virginia Ruzici a cîștigat cu 6—1, 
4—6, 6—3 partida susținută cu Greer 
Stevens (R.S.A.). în optimile de fi
nală ale probei de simplu bărbați 
Ilie Năstase l-a eliminat cu 6—2, 
6—1 pe australianul Colin Dibley. 
Pentru sferturile de finală s-au cali
ficat și frații Amrltraj (India) ; Vi
jay l-a învins cu 6—2, 7—5 pe iugo
slavul Spear, în timp ce Anand l-a 
întrecut cu 6—3, 2—6, 6—3 pe Geoff 
Masters (Australia).

CICLISM
Cursa ciclistă internațională „Ma

rele premiu Wilhelm Tell" a conti
nuat cu etapa a treia : Basel-Win
terthur (149 km). Pe primul loc a 
sosit austriacul Herbert Spindler, 
cronometrat cu timpul de 3h 54’50”. 
în clasamentul general conduce vest- 
germanul Thaler, urmat de Kuhn 
(Elveția) la 3”, Gusiatnikov 
(U.R.S.S.) la 11”, Loos (Belgia) 
la 13”. 

ței și suveranității naționale, avan
tajului reciproc, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța în ra
porturile dintre state".

Referindu-se la relațiile româno- 
indoneziene, președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Constituie un prilej de satisfac
ție să remarcăm că relațiile dintre 
România și Indonezia se dezvoltă în 
mod pozitiv, in folosul ambelor po
poare, al cauzei generale a colaboră
rii și înțelegerii dintre națiuni, Exis
tă perspective favorabile pentru dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
româno-indoneziene in toate dome
niile de activitate".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
urat noului ambasador succes in în
deplinirea misiunii încredințate și 
l-a asigurat de sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România a avut o convorbire 
prietenească, cordială cu ambasa
dorul Republicii Indonezia, Sukahar.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au participat 
George Macovescu. ministrul afa
cerilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

și-au clștigat independenta si au por
nit pe calea propășirii economice și 
sociale de sine stătătoare, cu mișcă
rile de eliberare de pe continentul 
african".

„Acordăm — a șpuș președintele 
Nicolae Ceaușescu — o înaltă apre
ciere rolului și contribuției Republi
cii Populare Congo Ia lupta pentru 
independenta popoarelor africane, la 
cauza generală a dezvoltării libere șj 
independente a statelor din Africa, 
la lupta generală pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră. Acționăm ferm pentru 
realizarea unei noi ordini economice 
internaționale, care să asigure dez
voltarea mai rapidă a țărilor sub
dezvoltate, crearea condițiilor ca fie
care popor să se bucure din plin de 
cuceririle civilizației umane".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
al Republicii Populare Congo mult 
succes în îndeplinirea misiunii în
credințate.

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Republicii, Populare Congo., , Joseph, 
Gampouo.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Cronica zilei
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-română, condusă de Evgheni 
Ivanovici Sizenko, secretar al Comi
tetului regional Moscova al P.C.U.S., 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.Ș.F.Ș.R., care participă la manifes
tările consacrate celei de-a XXXI-a 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, a depus vineri 
coroane de flori Ia Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor sovietici din 
Piața Victoriei.

AGENDĂ SPORTIVĂ 

BUCUREȘTEANĂ

AZI. • Meciuri de baschet în 
cadrul competiției internaționale 
(junioare II) dotată cu „Cupa 
Prietenia" : România B — Bul
garia, Ungaria — Cehoslovacia, 
România A — Polonia, Cuba — 
U.R.S.S. (de la ora 14, în șala 
Grupului școlar M.I.U.) • între
ceri de popice, între echipe frun
tașe din România și R. D. Ger
mană, de la ora 14 : la feminin, 
Rapid București — Motor Eska 
Karl Marx Stadt (arena Ciu
lești), iar la masculin, Olimpia- 
Constructorul București — Mo
tor Eska Karl Marx Stadt (arena 
Constructorul).

MlINE. • Baschet pentru 
„Cupa Prietenia" (de la ora 12,30, 
în sala Grupului șoolar al 
M.I.U.) • În campionatul de 
polo : Dinamo — Voința Cluj- 
Napoca (ora 11,30, la bazinul 
Dinamo) și Rapid — Progresul 
(ora 10, Centrul de pregătire 
olimpică al C.N.E.F.S.). • Fotbal, 
în divizia A : Rapid — Steaua 
(stadionul „23 August", ora 17) ; 
în divizia B : Metalul București 
— Metalul Mija (stadionul Me
talul, ora II) și Autobuzul Buou- 
rești — Șantierul Naval Oltenița 
(stadionul Autobuzul, ora 11).
• „Traversarea lacurilor" la 
înot, concurs deschis tuturor 
categoriilor de înotători (start 
ora 9, lacul fjerăstrău-stăvilar),
• Popice. Turnee individuale, 
de la ora 8, pe arenele Giulești 
(feminin) Și Constructorul (mas
culin).

LOTO
numerele extrase la tragerea 

DIN 22 AUGUST 1975

EXTRAGEREA I : 85 90 26 60 77 36 
83 46 56

EXTRAGEREA a Il-a : 84 78 7 79 68 
9 33 4 18

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
873 672 lei.

Vineri dimineața, tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
s-a întilnit cu tovarășul Peko Takov, 
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., iși 
petrece concediul de odihnă în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Nikola Stoev, însărcinat 
cu afaceri a.i. al R. P. Bulgaria la 
București.

★
Tovarășul Iosif Uglar, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit. vineri 
după-amiază, cu tovarășul Magnus 
Kjartansson, membru al Comitetului 
Executiv Național al Alianței Popu
lare din Islanda, care își petrece 
concediul de odihnă în România, la 
invitația C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a făcut un schimb de informații cu 
privire la preocupările actuale ale 
celor două partide, precum și un 
schimb de păreri referitoare la unele

Spectacole, simpozioane, expoziții
Pe estrada Parcului tineretului din 

municipiul Buzău a fost prezentat 
spectacolul patriotic „Românie — plai 
de glorii". Numeroși muncitori frun
tași din industria buzoiană, cadre 
didactice și elevi au urmărit 
programul susținut de formațiile 
corale, ansamblurile folclorice și de 
dansuri, orchestrele de muzică popu
lară distinse la diferite concursuri și 
festivaluri artistice din țară și din 
străinătate. (Mihai Bâzu).

La Casa de cultură a sindicatelor 
din orașul Sf. Gheorghe a avut loc 
vernisajul expoziției fotografilor a- 
matori din județul Covasna, dedica
tă zilei de 23 August. Tot cu acest 
prilej a avut loc o întîlnire a cine
aștilor amatori, în cadrul căreia ci- 
necluburile din județ au prezentat 
cele mai bune filme realizate de ei. 
Tot la easa de cultură a fost deschi
să și expoziția artiștilor plastici din 
județ. Sint expuse 60 de lucrări de 
grafică, pictură, sculptură și tapise
rie. (Tomori Geza).

Sub genericul „Zilele culturii suce
vene", in întreprinderile și institu
țiile municipiului Suceava au loc 
ample manifestări politico-educative 
și cultural-artistice consacrate marii 
Sărbători de la 23 August. Expuneri
le, simpozioanele, expozițiile de car
te social-polițică, expoziția de foto
grafii „Suceava — oameni și fapte", 
șezătorile literar-artistice vin să 
ilustreze marile prefaceri petrecute 
pe aceste meleaguri în cei 31 de ani 
de la eliberarea patriei de sub jugul 
fascist. (Gh. Parascan).

Numărul ttfmător al „Scînteii“ 
va apărea mîine, 24 august

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoa

să, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit, 
exceptînd litoralul, unde a mai prezen
tat intensificări temporare. Temperatu
ra aerului Ja ora 14 oscila între 19 
grade la Joseni și 26 grade în mai 
multe localități din Cîmpia vestică. In

Excursii la Jocurile Olimpice 76
La 21 septembrie 1975 are loc 

a doua tragere cu bilete avînd 
numere tipărite, „Prono-Olim- 
pic".

Se atribuie autoturisme „Da
cia 1300“, excursii la Montreal 
—• Canada și Innsbruck — Aus
tria, cu prilejul Jocurilor Olim
pice din anul 1976, precum și 
cîștiguri în bani de valoare fixă 
și variabilă.

La „PRONO-OLIMPIC" se 
cîștigă cu terminațiile de 5, 4,
3 și 2 cifre ale .numărului tipă
rit pe bilet. Se efectuează 4 
extrageri și se acordă 4 catego
rii de cîștiguri. Se poate cîștiga 
cumulat, la mai multe extra
geri, cu aceeași terminație. Se 
repartizează întregul fond de 
cîștiguri la biletele cîștigătoare.

Tragerea va avea loc.la Bucu
rești în ziua de duminică, 21 
septembrie 1975, și va. consta din
4 extrageri separate, după cum 
urmează : 1 extragere de ter
minație formată din 5 cifre (ex
trase pe rind, cite una, din ur
nele zecilor de mii, a miilor, a 
sutelor, a zecilor și a unități
lor) ; 1 extragere de terminație 
formată din 4 cifre (extrase pe

• TIRAJE ÎN
DERE. Săptămînalul
Economist" anunță că tirajele 
ziarelor britanice au suferit o 
nouă scădere — de 7 la sută — 
in primul trimestru al anului, 
comparativ cu situația de la 
sfîrșitul anului trecut. „Evening 
News" și-a redus tirajul cu 20,5 
la sută, „Daily Express" cu 
10 la sută, „Guardian" cu 8 la 
sută. încercînd să facă față 
cheltuielilor crescînde necesitate 
de tipărirea ziarelor; editorii re
curg, pe de altă parte, la majo
rarea prețurilor. Astfel, de Ia 
începutul anului 1974, prețul 
ziarelor „Daily Mail", „Guar
dian" și „Sunday Thelegraph", 
precum și al ziarelor londoneze 
de seară a crescut de două ori.

• ÎN DOUĂ ZILE - O 
CASĂ. Un inginer din Lenin
grad a conceput un sistem sim
plu, rapid și practic de construi- 

aspecte ale vieții internaționale ac
tuale.

★
în cursul zilei de vineri, tovarășul 

Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu to
varășul Novak Rodiei, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Serbia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., își petrece 
concediul de odihnă în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Rajko Knezevic, însărci
nat cu afaceri a.i. al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia la 
București.

★
Tovarășul loan Ursu. membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., s-a întilnit, 
vineri după-amiază. la sediul C.C. 
al P.C.R., cu Gillbert Baechtold, 
membru al Comitetului Director al 
Partidului Socialist Elvețian, consi
lier național, și Angelo Rossi, mem
bru al Comitetului Director al Parti
dului Socialist Elvețian, care se află 
la odihnă în țara noastră.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

în sala de spectacole a Casei oră
șenești de cultură din Bistrița s-a 
desfășurat simpozionul cu tema 
„Semnificația social-politică a insu
recției naționale antifasciste de la 23 
August 1944“. Comunicările prezenta
te au fost urmărite cu viu interes de 
numeroși oameni ai muncii. Aseme
nea manifestări dedicate aniversării 
eliberării patriei au loc in aceste zile 
în întreg județul, (ion Anghel).

în marile întreprinderi craiovene 
au loc în aceste zile expuneri privi
toare Ia însemnătatea istorică a eve
nimentului aniversar. Cu același pri
lej, Ia Casa de cultură a municipiu
lui s-a deschis expoziția de fotogra
fii „Retrospectivă arhitectonică cra- 
ioveană", iar la Teatrul Național a 
avut loc vernisajul unei expoziții de 
pictură contemporană românească 
sub genericul „A XXXI-a aniver
sare", ce înmănunchează numeroa
se lucrări ale Muzeului de artă cra- 
ioveap. (Nicolae Băbălău),

O originală expoziție de autografe 
pe mărci poștale, organizată de 
Muzeul de istorie a Republicii So
cialiste România și Asociația filate- 
liștilor din tara noastră, dedicată zi
lei de 23 August, a fost deschisă, vi
neri dimineață, în Capitală. Aproape 
600 de mărci poștale ilustrînd mo
mente de seamă din viata contem
porană a patriei, de la eliberare și 
pînă astăzi, poartă fiecare semnătu
ra unor personalități ale vieții noas
tre politice și de stat, luptători din 
ilegalitate, a numeroși oameni de 
artă și. cultură ce și-au adus contri
buția la propășirea țării.

(Agerpres)

primele ore ale dimineții, izolat, s-a 
produs ceață. în București : Vremea 
a fost frumoasă și s-a încălzit ușor.

Timpul probabil pentru 24, 25 și 26 
august. în țară : Vreme în general căl
duroasă, mai aleș la începutul interva
lului. Cerul se va înnora treptat în re
giunile din vest, unde local va ploua, 
în celelalte regiuni — ploi izolate. Mi
nimele vor fi cuprinse noaptea între 
10 și 20 grade, iar maximele, ziua, în?* 
tre 20 și 30 grade, local mai ridicate, 
în București : Vreme relativ călduroa
să, mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mal 
accentuate în ultima zi, cînd condițiile 
devin favorabile ploii de scurtă durată. 
Temperatura ușor variabilă.

rînd, cite una din urnele miilor, 
a sutelor, a zecilor și a unități
lor) ; 1 extragere de terminație 
formată din 3 cifre (extrase pe 
rînd, cite una din urnele sute
lor, zecilor și a unităților) ; 1 
extragere de terminație formată 
din 2 cifre (extrase pe rînd, cite 
una din urnele zecilor și a uni
tăților),

Vor fi emise serii de bilete, 
numerotate de la 000 001 Ia 
099 999 (cinci cifre cu un zero 
în față, care nu contează la tra
gere). Costul unui bilet este de 
10 Iei. Biletele vor avea desenul 
și coloritul de mai multe feluri 
în cadrul aceleiași trageri.

Biletele cîștigătoare vor trebui 
să fie depuse la agențiile pro
prii Loto-Pronosport pînă cel 
mai tîrziu 30 septembrie 1975, în 
orașele reședință de județ, și 
pină la 29 septembrie 1975, in 
celelalte localități.

Omologarea cîștigurilor se va 
efectua miercuri, 8 octombrie 
1975. în cazul cînd la una din 
categorii nu se omologhează nici 
un bilet cîștigător, fondul res
pectiv de cîștiguri se împarte la 
celelalte categorii variabile.

De pretutindeni
re a caselor. Pe amplasamentul 
viitoarei clădiri se toarnă mai 
intîi O fundație din beton, apoi 
deasupra se așază un „mulaj" 
de casă (numai pereții și acope
rișul), confecționat din cauciuc. 
Peste mulaj se aplică un strat 
de beton armat cu fire metalice 
flexibile speciale. Mulajul este 
in cele din urmă umflat cu a- 
jutorul unui compresor pînă 
cind se realizează deplierea sa 
totală. A doua zi, după ce be
tonul s-a solidificat complet, se 
elimină aerul și se scoate țesă- 
tura-mulaj. Ultima operațiune 
este montarea geamurilor și a 
ușilor.

• EXCURSIONIST FĂ
RĂ VOIE ÎN JUNGLA 
PERUANĂ. 14 zile a rătăcit

Manifestări peste hotare 
consacrate zilei 
de 23 August

PEKIN. — însărcinatul cu afaceri 
a.i. al țării noastre la Pekin, Ion 
Dorobanțul, a organizat în saloa
nele ambasadei o seară de film. Au 
participat Han Nien-lun, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Chang 
Siang-shan, adjunct al șefului Secției 
relații internaționale a C.C. al P.C. 
Chinez, Cen Tzie, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Lin Lin, 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu străină
tatea, membri ai Comunei populare 
„Prietenia chino-română", reprezen
tanți ai unor organizații centrale, 
ziariști. A fost prezentat filmul „Pe 
aici nu se trece".

BUDAPESTA. — Ambasadorul tă
rii noastre la Budapesta. loan Cotoț, 
împreună cu col. loan Pușcaș, ata
șatul militar, au depus vineri o co
roană de flori la Cimitirul eroilor 
români din cartierul Rakosliget din 
Budapesta, pentru a cinsti memoria 
celor peste 42 000 de ostași români 
care și-au jertfit viața pentru eli
berarea Ungariei de sub dominația 
fascistă. La solemnitate au partici
pat reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe al R.P. Ungare, ai 
Ministerului Apărării, precum și re
prezentanți ai Sfatului popular Bu
dapesta și ai cartierului 17.

VARȘOVIA — Atașatul militar, 
aero și naval al țării noastre, col. ing. 
Nicolae Dinu, a organizat, la sediul 
ambasadei, o gală de filme. Au par
ticipat reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Apărării al R.P. Polo
ne, generali și ofițeri superiori ai ar
matei poloneze, atașați militari acre
ditați la Varșovia.

în holul Bibliotecii centrale a ora
șului Varșovia a fost deschisă vineri 
o expoziție de carte românească. La 
vernisaj au participat reprezentanți 
ai Ministerului de Externe și Minis
terului Culturii și Artei, ai Uniunii 
scriitorilor polonezi, un numeros pu
blic.

PRAGA — în memoria ostașilor 
români căzuți pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub ocupația fas
cistă, atașatul militar al țării noastre 
Ia Praga, col. Voicu Țugurel, a de
pus, vineri, coroane de flori la mo
numentele din localitățile Havlickuv 
Brod și Humpolec.

La Casa de cultură din Bratislava 
a fost deschisă o expoziție de foto
grafii documentare.

TIRANA. — La Palatul cul
turii a avut loc o gală a fil
mului românesc, la care s-a pre
zentat filmul „Stejar — extre
mă urgență". Au participat Xeno- 
fon Nushi, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Fejzi Koci, adjunct 
al ministrului invățămîntului și cul
turii, Ferdi Karagjozi, președintele 
Comitetului albanez pentru relații 
culturale și de prietenie cu străină
tatea, funcțio,ngri .superiori din Mi
nisterul Af acbților''Flxtâ^ne și din 
instituțiile centrale albaneze, un nu
meros public. Au fost prezenti am
basadorul Ion Stoian și membri ai 
Ambasadei române.

HELSINKI. — Sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Finlanda—Româ
nia. s-a deschis o expoziție de foto
grafii înfățișînd momente ale activi
tății tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa. Cu acest prilej 
a avut loc un simpozion, la care 
Seppo Siren, secretarul Asociației 
Finlanda—România, Vilho Sijvola, 
cunoscut om de cultură, și Constantin 
Vlad, ambasadorul țării noastre la 
Helsinki, s-au referit la semnificația 
victoriei insurecției naționale antifas
ciste armate, relevînd dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor rpmâno- 
finlandeze.

Totodată, in orașul Lahti s-a des
chis o expoziție de carte româ
nească.

„Guvernul cubanez este dispus să negocieze cu S.U. A.“ 
Declarațiile premierului Fidel Castra

HAVANA 22 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Referindu-se la 
perspectivele relațiilor cubanezo- 
nord-americane, după ce Departa
mentul de Stat a anunțat că guvernul 
de la Washington a hotărît, la 21 au
gust, să procedeze la ridicarea par
țială a blocadei economice impuse 
Cubei, primul ministru cubanez, Fi
del Castro, a declarat cu prilejul 
unei conferințe de presă : „Blocada a 
fost suspendată partial și noi salutăm 
acest gest, apreciindu-1 ca pe o ac
țiune pozitivă". Dar, în esență — a 
spus el — blocada continuă deoarece 
între Cuba și Statele Unite nu există 
raporturi comerciale. Guvernul cu
banez este dispus să negocieze cu 
seriozitate cu Statele Unite, însă pen
tru aceasta trebuie creat un climat 
de încredere, trebuie ca între cele 
două țări să existe o situație de res
pectare a egalității și demnității fie
căreia dintre ele.

Arătind că în ultima vreme s-au 
înregistrat o serie de evoluții pozitive 
în emisferă, între care și atitudinea 
unor țări membre ale Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) care au 
hotărît normalizarea relațiilor cu Ha
vana, cit și unii pași pozitivi intre- 
prinși de S.U.A. pe calea unei con
cilieri cu Cuba, premierul Fidel Cas
tro a subliniat : Noi sîntem aceia care 
am făcut pași importanți în această

prin zonele nelocuite ale jun
glei peruanul Alvaro Priano. E- 
licopterul cu care plecase in o- 
bișnuitul zbor de prospectare a 
terenurilor petrolifere s-a ava
riat pe drum, prăbușindu-se în 
jungla Madre de Dios, din nor
dul țării. Fără să-și piardă cum
pătul, Priano a pornit prin desi
șurile junglei. în acest timp el 
s-a hrănit cu fructe și rădăcini 
de plante. Nopțile le petrecea 
prin arbori și crăpături de stîn- 
că, pentru a se feri de sălbăti
ciuni și de șerpi. După două 
săptămîni, el a întîlnit un grup 
de petroliști care l-au ajutat să 
ajungă acasă.

• BEGONIA - DE
TECTOR DE SMOG. Oa
menii de știință de la Institutul

ALEXANDRIA — în acest oraș a 
avut Ioc o seară românească organi
zată de filiala Asociației de prietenie 
egipteano-română. Despre însemnă
tatea zilei de 23 August și prietenia 
româno-egipteană au vorbit Farouk 
Garrana, prim-secretar al Organi
zației Uniunii Socialiste Arabe din 
guvernoratul Alexandria, președinte 
al filialei Asociației de prietenie, Ab
del Tawab Hodeib, guvernatorul Ale
xandriei, și loan. Dobriceanu, consu
lul general al țării noastre în acest 
oraș.

CIUDAD DE MEXICO. — La sediu! 
Ambasadei române a avut loc o con
ferință de presă, in cadrul căreia 
a vorbit ambasadorul D. Mihail. 
Cu același prilej a fost orga
nizat un stand cu volumele to
varășului Nicolae Ceaușescu „Româ
nia în fața lumii contemporane", e- 
ditate de Secretariatul președinției 
mexicane, ’ cu publicații și materiale 
documentar-informatjve asupra ță
rii noastre.

LISABONA. — în capitala Portu
galiei s-a deschis expoziția „Imagini 
ale vieții culturale și artistice în 
România socialistă".

La deschiderea expoziției au par
ticipat Vasco Pinto Leite, director 
general pentru problemele culturii 
din Ministerul Comunicațiilor So
ciale, oameni de artă și cultură, di- 
plomați, un numeros public.

Totodată, la Ambasada româ
nă a avut loc o conferință de presă. 
Au participat reprezentanți ai prin
cipalelor publicații centrale și ai 
agenției de presă portugheze, cores
pondenți străini- A vorbit ambasado
rul Marin Iliescu.

VIENA. —• în saloanele Palatului 
Palffy a avut Ioc o manifes
tare festivă organizată de Aso
ciația de prietenie Austria-Româ- 
nia, Au participat personalități ale' 
vieții publice austriece, oameni de 
cultură și artă, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați Ia Viena, 
membri ai Asociației Austria-Româ- 
nia, Au luat parte ambasadorul 
României la Viena, Dumitru Anino- 
iu, membri ai ambasadei țării noas
tre și ai agenției economice, precum 
și membri ai coloniei române din 
Austria.

HAGA. — La Ambasada română a 
avut loc o conferință de presă, la 
care a luat cuvintul însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României în Olanda, 
Ion Pătrașcu.

BUENOS AIRES. — La Ambasada 
română din Buenos Aires a avut loc 
o conferință de presă in cadrul că
reia a vorbit ambasadorul Mihai 
Bălănescu.

SAN JOSE — La Ambasada țării 
noastre din Costa Rica a avut loc o 

.•conferință' de presă. A vorbit amba
sadorul CopStanțin Stănescu.

ROGOTA — La Universitatea „Ex- 
ternado de Colombia" s-a inaugurat 
o expoziție de carte, discuri și afișe 
turistice.

LUSAKA — La Ambasada ro
mână a fost organizată o conferință, 
de presă. A vorbit ambasadorul Au
rel Ardeleanu.

MANILA — La Universitatea Fili- 
pinelor a avut loc deschiderea unei 
expoziții de carte, gravură și foto
grafie românească. La vernisaj au 
fost prezenți dr. Onofre D. Corpuz, 
președintele Consiliului Executiv al 
Universității Filipinelor, reprezen
tanți ai conducerii Departamentului 
afacerilor externe și informațiilor pu
blice, oameni de artă și cultură, cadre 
didactice și studenți.

direcție. în semn de considerație pen
tru poporul american și opinia publi
că internațională, noi am propus 
acordul pentru reglementarea se
chestrărilor de avioane și l-am sem
nat, deși nu avem relații cu S.U.A.

în încheiere, primul ministru cu
banez a subliniat necesitatea anulării 
complete a blocadei economice, act 
unilateral, lipsit de o bază morală și 
politică, în discordanță cu noul curs 
al relațiilor din emisferă, din întrea
ga lume.

★
Referitor la hotărîrea oficialităților 

S.U.A. de a ridica parțial embargoul 
instituit împotriva Cubei, senatorul 
democrat George McGovern a decla
rat că această decizie „reprezintă, 
fără Îndoială, un pas major înainte 
spre reluarea relațiilor dintre Cuba 
și S.U.A,". La rîndul său, senatorul 
republican Jacob Javits a calificat 
noua măsură ca „un prim pas salutar 
pe drumul normalizării raporturilor" 
dintre cele două țări. Pe de altă par
te, congresmanul Jonathan Bingham 
a apreciat hotărîrea administrației ca 
fiind insuficientă : „de ce să se per
mită exportul către Cuba numai al 
produselor fabricate de companiile a- 
mericane în străinătate, nu și al ce
lor fabricate de americanii înșiși în 
Statele Unite î" a întrebat congres
manul.

de cercetări al izotopilor radio
activi din Tokio au obținut o 
nouă specie de begonie, care 
reacționează rapid la apariția 
smogului in atmosferă. Denu
mită „Winter qeen gamma-3", 
planta a fost obținută prin ira
dierea semințelor de begonie cu 
substanțe radioactive.

• HAINE FĂRĂ CU
SĂTURI. în R. P. Ungară a 
fost realizată o țesătură specia
lă din care se pot confecționa 
obiecte vestimentare prin lipi
rea marginilor croite, Pentru a- 
ceasta este necesară o simplă 
presare cu un fier de călcat în
cins. Țesătura respectivă se fo
losește pe scară largă și ca du
blură la hainele bărbătești, în
locuind cu succes pîpza tare 
tradițională. Țesătura nu suferă 
nici o schimbare la spălat, căl
cat sau curățarea cu substanțe 
chimice.
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ÎN CAPITALA UNIUNII SOVIETICE A FOST !NAUGURATĂ

„ROMÂNIA-AZI"
MOSCOVA 22 — Corespondentul

nostru transmite : la 22 august, în in
cinta Complexului expozițional din 
Moscova a fost inaugurată expoziția 
națională „România-azi“ — cea mai 
reprezentativă manifestare de acest 
gen organizată anul acesta de țara 
noastră peste hotare.
. Festivitatea inaugurală s-a desfă
șurat în fața, marelui pavilion care 
găzduiește expoziția, pavoazat cu 
drapelele de stat ale României și 
Uniunii Sovietice.

La deschidere a participat delega
ția guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România.

Din partea conducerii de partid și

CUVIN TAREA TOVARĂȘULUI 
MANEA MĂNESCU

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

ALEXEI KOSÎGHIN
După ce a salutat prezența la des

chiderea expoziției a tovarășului 
A. N. Kosîghin, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat a 
U.R.S.S., tovarășul Manea Mănescu a 
relevat că inaugurarea expoziției na
ționale „România — azi" are loc in a- 
junul marii sărbători a poporu
lui român — aniversarea insu
recției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste de la 
23 August 1944, care, încununînd 
lupta împotriva fascismului purtată 
de eroica clasă muncitoare, de for
țele patriotice populare, a demonstrat 
strălucit tăria unității lor de neînvins 
în jurul Partidului Comunist Român, 
catalizatorul voinței și aspirațiilor de 
eliberare națională și socială ale în
tregului popor.

Evocînd evenimentele de acum 31 
de ani, aducem un fierbinte omagiu 
popoarelor , Uniunii Sovietice care, 
prin strălucitele izbînzi repurtate îm
potriva Germaniei hitleriste, au adus 
contribuția hoțărîtoare la nimicirea 
fascismului și au creat condiții fa
vorabile victoriei insurecției din au
gust 1944.

Victoria insurecției armate de la 
23 August 1944, luptele comune pur
tate umăr la umăr pentru zdrobirea 
fascismului au cimentat bazele prie
teniei de nezdruncinat dintre poporul 
român și poporul sovietic. în condi
țiile victoriei orînduirii noi. socialis
te. în tara noastră, relațiile de colabo
rare și cooperare frățească dintre Re
publica Socialistă România și Uniunea 
Sovietică ' s-au ridicat pe o treaptă 
superioară, au cunoscut o dezvoltare 
continuă. în acest cadru, întîlnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev au constituit 
momente de profundă însemnătate, 
hotărîtoare pentru amplificarea și di
versificarea relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Vorbitorul a relevat că partidul co
munist și poporul român dau o înaltă 
apreciere relațiilor dintre partidele și 
popoarele noastre, a căror însemnă
tate este consacrată în istoricul 
Program adoptat de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

în legătură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea la cel de-al 
XI-lea congres : „Dorim să afirmăm 
și la acest Congres hotărîrea Partidu
lui Comunist Român, a României 
socialiste, de a acționa în continuare, 
cu toată fermitatea, pentru dezvol
tarea relațiilor cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, cu Uniunea So
vietică, considerînd că aceasta cores
punde intereselor ambelor partide 
și popoare, cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume".

Subliniind că această orientare 
principială este transpusă în viață cu 
hotărîre și consecvență de partidul și 
guvernul nostru, că ea își găsește ex
presia în dezvoltarea relațiilor româ- 
no-sovietice pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural, în cele mai 
diferite domenii ale vieții sociale, 
vorbitorul a amintit, între altele, faptul 
că Uniunea Sovietică deține primul 
loc în ansamblul relațiilor economice 
externe ale României.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că Partidul Comunist Român și în
tregul nostru popor urmăresc cu 
bucurie marile realizări obținute de 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice și popoarele sovietice pe calea 
construirii comunismului, ca și con
tribuția U.R.S.S. în lupta pentru pace 
și securitate internațională.

Primul ministru al guvernului a 
vorbit apoi pe larg despre semnifi
cațiile adinei și multiple ale actului 
istoric de la 23 August, arătînd că,

CONVORBIRI OFICIALE 
între primul ministru al guvernului român 

și președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
La 22 august au avut loc la Krem

lin convorbiri oficiale între Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernu
lui român, și A. N. Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice.

Din partea română, la convorbiri 
au participat loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini 
grele. Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Gheorghe Ba- 
drus. ambasadorul României în Uni
unea Sovietică, Vasile Răuță. vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, și Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Din partea sovietică au participat 
N K. Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificam, 
șl V. E. Dîmșiț, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Consiliului de 
Miniștri pentru aprovizionarea teh
nico-materială.

Primul ministru al guvernului ro
mân a transmis din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, un mesaj călduros și 
cele mai bune urări tovarășului Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., precum si un salut cor
dial și calde urări de sănătate tova
rășului N. V. Podgornîi. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem, 

de stat a U.R.S.S. au participat tova
rășii A. N. Kosîghin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., A. P. Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., F. D. Kulakov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., D. S. Poleanski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul agriculturii al U.R.S.S., 
K. F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. I. Dolghih, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., V. A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri 
pentru problemele științei și tehnicii,
V. E. Dimșiț, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri pentru aprovizio- 

în cei 31 de ani care au trecut de 
la eliberare, poporul român, sub con
ducerea P.C.R., a înfăptuit progrese 
uriașe în toate domeniile vieții po
litice, economice și sociale, România 
oferind azi imaginea unei țări în 
plin proces de dezvoltare materială 
și spirituală, care se manifestă ca o 
forță activă în lupta contemporană 
pentru pace, progres și civilizație.

în prezent, a arătat vorbitorul, po
porul român este puternic angajat în 
lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor 
de însemnătate istorică ale Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, a Programului Partidului 
Comunist Român, care constituie 
aplicarea creatoare a adevărurilor și 
legităților istorice la realitățile con
crete ale României.

Expoziția „România — azi“ reflectă, 
prin conținutul ei, mutațiile structu
rale și calitative care au avut loc în 
economia noastră națională, precum 
și proiectele de viitor în unele sec
toare determinante pentru evoluția 
economico-socială a României. Ast
fel, ea ilustrează progresele consi
derabile ale industriei românești, 
care dispune în prezent de un po
tențial de 33 de ori mai mare decît 
în 1938, succesele remarcabile obți
nute în agricultura noastră socialistă, 
ramură de bază a economiei româ
nești, progresele impresionante ale 
științei și culturii românești.

Expoziția ilustrează, de asemenea, 
realizările de seamă obținute, pe 
baza dezvoltării economice și sociale 
a țării, în domeniul ridicării siste
matice a nivelului de trai material 
și spiritual al poporului — țelul fun
damental al întregii politici a parti
dului și statului.

Relevînd în continuare cursul as
cendent al relațiilor economice ex
terne ale României, vorbitorul a scos 
în evidență că locul principal în an
samblul raporturilor noastre econo
mice internaționale îl dețin și îl vor 
deține în continuare statele Socia
liste, o pondere însemnată revenind 
colaborării cu țările membre ale 
C.A.E-R. Totodată, România extinde 
permanent relațiile economice și de 
cooperare cu țările în curs de dez
voltare, cu toate celelalte țări ale 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Raporturile economice internațio
nale ale României se înscriu în coor
donatele generale ale politicii noas
tre externe,. îndreptată consecvent 
spre dezvoltarea prieteniei și colabo
rării intre popoare; întărirea forțelor 
socialismului, progresului și păcii ; 
făurirea unei lumi mai bune, mai 
drepte, în care fiecare popor să se 
poată dezvolta liber, potrivit intere
selor și aspirațiilor sale. în acest 
spirit, subliniem cu satisfacție înche
ierea cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

în încheiere, primul ministru al 
guvernului a transmis din partea 
Partidului Comunist Român, a Comi
tetului său Central, a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un salut călduros 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Comitetului Central al 
P.C.U.S., secretarului său general, 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev. Vor
bitorul a exprimat, totodată. Guver
nului Uniunii Sovietice, președinte
lui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, gratitudinea guver
nului român pentru condițiile optime 
asigurate expoziției „România — azi", 
pentru cadrul solemn creat la des
chiderea ei; pentru atmosfera caldă, 
tovărășească cu care a fost înconju
rată delegația guvernamentală ro
mână.

și tovarășului A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., însoțite de urări de noi 
succese și prosperitate pentru co
muniștii și întregul popor sovietic.

Tovarășul A. N. Kosîghin a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
salutări cordiale și cele mai bune u- 
rări din partea tovarășilor L. I. 
Brejnev și N. V. Podgornîi, precum 
și din partea sa. iar poporului român 
— noi succese în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în spiritul înțelegerilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Brejnev, in cursul convorbirilor des
fășurate într-o atmosferă prieteneas
că, de lucru, șefii celor două guverne 
au examinat probleme privind fina
lizarea negocierilor de coordonare a 
planurilor de dezvoltare a economi
ilor naționale pe perioada 1976—1980, 
ale dezvoltării și adîncirii în conti
nuare a colaborării economice, coope
rării și specializării în producție între 
Republica Socialistă România și Uni
unea Sovietică. Au fost convenite 
măsuri pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice între cele două țări, pentru 
folosirea, în acest scop, de noi forme 
și modalități reciproc avantajoase de 
cooperare în producție, de sporire ge
nerală a volumului schimburilor eco
nomice dintre cele două țări, vecine 
și prietene. 

narea tehnico-materială, I. V. Arhi
pov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. D. Șașin, mi
nistrul industriei petrolului al 
U.R.S.S., V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii cen
trale a Asociației de prietenie sovie- 
to-române, V. V. Kuznețov, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la Moscova.

Festivitatea a fost deschisă de E. 
P. Pitovranov, președinte a.i. al Pre
zidiului Camerei de Comerț a 
U.R.S.S.

Luînd cuvîntul, tovarășul A.N. Ko- 
sighin a salutat, din însărcinarea 
C.C. al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, personal a tovară
șului L.I. Brejnev, a Guvernului U- 
niunii Sovietice, pe tovarășul Manea 
Mănescu și pe toți tovarășii sosiți în 
Uniunea Sovietică. îi salutăm cordial 
pe toți prietenii români — a spus 
vorbitorul — în legătură cu deschi
derea, la Moscova, a Expoziției na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. Tovarășii români, în colaborare 
cu colegii lor sovietici, au dus o im
portantă activitate pentru pregătirea 
acestei expoziții, iar noi sîntem re
cunoscători pentru aceasta, deoarece, 
datorită eforturilor lor. oamenii so
vietici vor putea să ia cunoștință pe 
larg de realizările încă unei țări 
frățești.

Exact cu un an în urmă. România 
socialistă, împreună cu prietenii săi, 
a marcat unul din cele mai remar
cabile evenimente din istoria sa — 
a XXX-a aniversare a eliberării de 
sub dominația fascistă. Expoziția ce 
se deschide va demonstra cu preg
nanță remarcabilele succese repur
tate de poporul român în cele trei 
decenii de dezvoltare pe calea so
cialistă.

Tot ce s-a realizat și cucerit în 
România în acești ani reprezintă în 
primul rînd un merit al clasei mun
citoare române, al tuturor oamenilor 
muncii și al avangărzii lor de luptă 
— partidul comunist. Prin conștiința 
sa, prin devotamentul față de înal
tele idealuri ale comunismului, cla
sa muncitoare din România a unit 
strîns în jurul său țărănimea mun
citoare, intelectualitatea populară și 
le-a condus pe calea socialismului. 
Partidul Comunist Român a elabo
rat și înfăptuiește un vast program 
de construire în țară a societății so
cialiste dezvoltate.

Toate acestea sînt apropiate si im- 
țelese de poporul nostru sovietic, det 
oarece noi am stabilit de mult cu 
oamenii muncii din România rela
ții de. prietenie, colaborare și asis
tență mutuală. Aceasta ajută Ia re
zolvarea marilor sarcini ale con
strucției socialiste și comuniste, are 
o influență binefăcătoare asupra dez
voltării ambelor țări.

Uniunea Sovietică — a spus în 
continuare vorbitorul — dă o înaltă 
apreciere contribuției României la 
colaborarea dintre țările noastre. Noi 
primim din România mărfuri nece
sare dezvoltării economiei noastre 
naționale. în Uniunea Sovietică sînt 
cunoscute asemenea produse ale 
întreprinderilor românești cum sînt 
vagoanele de marfă, navele fluviale, 
utilajul petrolier, mașinile-unelte, 
precum și mobila, textilele și nume
roase alte mărfuri.

O întruchipare vizibilă a prieteni
ei și colaborării sovieto-române au 
devenit marile obiective create în 
anii socialismului prin eforturile co
mune ale țărilor și popoarelor noas
tre.

Colaborarea noastră economică are 
perspective bune. Ele sînt determi
nate în primul rînd de dezvoltarea 
consecventă, planică, a economiei 
naționale din ambele țări, care nu 
cunosc crize, șomaj și alte vicii ale ca
pitalismului. în viitorul cincinal vor 
fi create noi posibilități pentru lăr
girea relațiilor noastre economice și 
tehnico-științifice. în fața noastră se 
află un larg cîmp de activitate.

După ce a relevat însemnătatea 
experienței acumulate de țările so
cialiste în soluționarea marilor pro
bleme ale economiei, științei, cultu
rii, in toate domeniile de construire 
a vieții noi. vorbitorul a arătat că 
întrajutorarea frățească și solidari
tatea popoarelor țărilor socialiste au

DEJUN OFERIT DE CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL U. R. S. S.

Consiliul de Miniștri al Uniunii So
vietice a oferit la 22 august un de
jun oficial în onoarea delegației gu
vernamentale a Republicii Socialiste 
România.

în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
tovarășii A. N. Kosîghin și Manea

Plecarea delegației guvernamentale 
române din Moscova

Delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Manea Mănescu, prim-mi
nistru al guvernului, a plecat vineri 
seara din Moscova spre patrie.

La aeroportul Șeremetievo, împo
dobit cu drapelele de stat ale Româ
niei și Uniunii'Sovietice, tovarășul 
Manea Mănescu a fost condus de 
A. N. Kosîghin, K. F. Katușev, M. A. 
Leseciko, V. D. Șașin, ministrul pe-

★

în cursul serii, tovarășul Manea 
Mănescu și membrii delegației guver
namentale române s-au întors la 
București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Gheorghe

Au luat cuvîntul tovarășii Manea 
Mănescu și Alexei Kosîghin.

Tovarășul Manea Mănescu a de
clarat deschisă expoziția națională a 
Republicii Socialiste România.
, O fanfară militară a intonat im
nurile de stat ale României și U- 
niunii Sovietice.

Ca simbol al prieteniei trainice 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
tovarășul Manea Mănescu invită pe 
tovarășul A. N. Kosîghin și, în aplau
zele asistenței, taie împreună pangli
ca tricoloră, inaugurînd astfel expo
ziția.

înalții oaspeți au parcurs apoi să
lile expoziției. Ei s-au oprit cu in
teres in fața standurilor, cerînd ex
plicații și făcînd aprecieri elogioase 
la adresa calității și nivelului tehnic 
ale produselor expuse.

devenit un izvor de forță, chezășia 
tuturor succeselor noastre.

Arătînd că relațiile dintre țările 
socialiste se dezvoltă cu atît mai 
mult cu cit crește cimpul colaborării 
partidelor lor comuniste și muncito
rești. vorbitorul a spus că lucrul a- 
cesta a fost în repetate rînduri sub
liniat în convorbirile dintre secreta
rul general al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, L. I. 
Brejnev, și secretarul general al Par
tidului Comunist Român. Nicolae 
Ceaușescu.

A. N. Kosîghin a declarat apoi 
că Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, alte partide frățești mani
festă o preocupare neobosită pentru 
dezvoltarea continuă și perfecționa
rea unor astfel de organisme ale co
laborării multilaterale, cum sînt or
ganizația Tratatului de la Varșovia 
și Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc.

Viitorul economiei țărilor noastre, 
rezolvarea unor probleme cardinale, 
cum ar fi accelerarea progresului 
tehnico-științific și sporirea bunăs
tării oamenilor muncii, sînt nemijlo
cit legate de dezvoltarea continuă a 
integrării economice socialiste, de 
înfăptuirea programului ei complex. 
Sintem convinși că o colaborare și 
mai activă a Uniunii Sovietice, Româ
niei, a altor țări socialiste va ajuta 
la introducerea în acțiune a noilor 
rezerve ale diviziunii socialiste in
ternaționale a muncii, la punerea lor 
în slujba intereselor statelor socia
liste.

Apreciind bilanțul colaborării ță
rilor socialiste, putem afirma cu de
plin temei că influența comunității 
socialiste asupra dezvoltării mondia
le nu a fost nicicînd atît de pro
fundă și atit de eficientă ca în ulti
mii ani. Principalul rezultat al efor
turilor noastre comune în domeniul 
politicii externe constă în aceea că 
npi,,am, izbutit să progresăm serios 
în .op^a de întărire a păcii și securi
tății popoarelor, de preîntimpinare 
a pericolului unui război nuclear, să 
deschidem calea pentru progresul 
destinderii. Aceasta este o realizare 
de o uriașă însemnătate istorică, iar 
ea a fost confirmată prin încheierea 
cu succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. îm
preună cu prietenii și aliații noștri, 
cu toate forțele iubitoare de pace, 
Uniunea Sovietică va milita consec
vent pentru transpunerea în viață 
a principiilor și înțelegerilor conți
nute în Actul final al conferinței. 
Vom acționa neabătut pentru înlătu
rarea pericolului de război, pentru 
rezolvarea problemei dezarmării, 
pentru afirmarea idealurilor păcii, e- 
chilății sociale și progresului.

Expoziția națională a României so
cialiste care se deschide la Moscova 
și care ne prezintă viața poporului 
frățesc cu munca și sărbătorile lui, 
cu realizările și planurile lui — a 
spus vorbitorul — trezește un viu in
teres in rîndul tuturor oamenilor so
vietici. Ea va contribui, neîndoielnic, 
la continua adîncire a înțelegerii re
ciproce și la lărgirea continuă a co
laborării noastre. Aș vrea să vă în
credințez că noi vom face totul pen
tru intărirea prieteniei dintre țări
le noastre, dintre Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și Partidul Co
munist Român, dintre poporul sovie
tic și poporul român.

în încheiere, A. N. Kosîghin a 
transmis felicitări cu prilejul marii 
sărbători a poporului român — Ziua 
eliberării de sub fascism — și a urat 
Partidului Comunist Român, secre
tarului general al Partidului . Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu. tutu
ror oamenilor muncii din România 
noi și mari succese în construirea so
cietății socialiste.

Mănescu au toastat pentru continua 
dezvoltare și întărire a prieteniei și 
colaborării dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre popoarele sovietic și ro
mân, în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev, a celor
lalți conducători de partid și de stat 
români și sovietici.

trolului al U.R.S.S., V. V. Kuznețov, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., O. A. Ciukanov, 
adjunct al șefului secției pentru re
lații externe a C.C. al P.C.U.S., alte 
persoane oficiale sovietice.

Au fost prezenți ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, membri ai amba
sadei române.

☆

Oprea. Ion Pățan și Mihai Marines
cu. viceprim-miriiștri ai guvernului, 
miniștri, alte persoane oficiale.

Erau de fată V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

BUDAPESTA

Schimb de păreri 
în legătură cu apropiatele 

sesiuni ale 0.0
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 

invitația Ministrului Afacerilor Ex
terne al R.P. Ungare, intre 18 și 21 
august a.c., a avut loc la Budapesta 
o consfătuire consultativă a unor re
prezentanți ai conducerilor ministere
lor afacerilor externe ale R.S.S. Bie
loruse, R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovace, R.P.D. Coreene, R. Cuba, 
R.D. Germane, R.P. Mongole, R.P. 
Polone, Republicii Socialiste Româ
nia, R.S.S. Ucrainene. R.P. Ungare, 
U.R.S.S., precum și ai reprezentan
ților Secretariatului C.A.E.R. Parti- 
cipanții la consfătuire au efectuat un 
schimb de păreri în problemele pri
vind apropiatele sesiuni a XXX-a 
ordinară și a Vil-a extraordinară ale 
Adunării Generale a O.N.U. Intîlni- 
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

Șefii de delegații au fost primiți de 
Frigyes Puja, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ungare.

VENEZUELA

Congresul Național 
a aprobat naționalizarea 

industriei petroliere
CARACAS 22 (Agerpres). — Con

gresul Național al Venezuelei a apro
bat proiectul guvernamental de lege 
referitor la naționalizarea întregii in
dustrii petroliere — cel mai impor
tant sector al economiei naționale. 
Conform normelor procedurale. Ca
mera Deputaților a aprobat textul de 
lege inițial, cu modificările introduse 
de Senat, dintre care cea mai impor
tantă se referă la stabilirea datei de 
31 decembrie a.c. ca termen limită 
pentru trecerea sub controlul statului 
venezuelean a tuturor concesiunilor 
petroliere, împreună cu instalațiile 
aferente. Naționalizarea se aplică u- 
nui număr de 21 de companii.

CRIENTUL APROPIAT
Prima rundă de întrevederi 

ale secretarului de stat 
al S.U.A. în Israel și Egipt
TEL AVIV 22 (Agerpres). — în ca

drul noului său turneu diplomatic în 
Orientul Apropiat, secretarul Depar
tamentului de Stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a avut vineri dimineață o 
primă rundă de convorbiri cu pri
mul ministru al Israelului, Yitzhak 
Rabin. Potrivit surselor israeliene, 
citate de agenția U.P.I., întrevederea 
a fost consacrată. în principal, exa
minării propunerilor și poziției israe
liene în problemele ce decurg din 
realizarea unui al doilea acord in
terimar egipteano-israelian de dezan
gajare. în Șinai.

La dialogul Rabin-Kissinger au 
participat Yigal Allon, vicepremier și 
ministru israelian de externe, și Shi
mon Peres, ministrul apărării al tă- 
rii-gazdă.

La plecarea din Tel Aviv spre 
Alexandria, șeful diplomației ameri
cane a declarat că au fost realizate 
anumite progrese.

La rîndul său, Yigal Allon a afir
mat că au fost făcute progrese, deși 
rămîn încă de clarificat anumite 
puncte.

★
CAIRO 22 (Agerpres). — în după- 

amiaza aceleiași zile, Henry Kissin
ger a sosit la Alexandria, unde a 
avut o primă rundă de convorbiri cu 
vicepremierul și ministrul de exter
ne egiptean, Ismail Fahmi, după care 
a conferit cu președintele Anwar El 
Șadat, relativ la detaliile acordului 
în discuție, la propunerile avan
sate de Israel și la poziția părții is
raeliene cu privire la realizarea a- 
cestuia.

La încheierea convorbirilor cu o- 
ficialitățile egiptene, Henry Kissin
ger va pleca spre Damasc, unde îl 
va întilni pe șeful statului sirian, 
Hafez El Assad, după care va sosi 
din nou Ia Fel Aviv, pentru noi 
consultări cu conducătorii israe- 
lieni.

0 o ® m ii o 
agențiile d® presă transmit:

Tîrgul mondial de măr
furi de Ia Wellington 8 fost 
deschis oficial la 22 august. Pavi
lionul românesc a fost vizitat de 
guvernatorul general al Noii Zeelan- 
de, sir Edwards Denis Blundell, de 
primul ministru, Wallace Edward 
Rowling, și de ministrul comerțului 
și industriei, Warren Freer.

Secretarul general al 
Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), Ezekias Papaioannou. a 
făcut un apel la „unitatea și coo
perarea între ciprioții turci și greci, 
pentru ca cele două comunități să 
acționeze împreună în favoarea su
veranității. integrității, independen
tei și nealinierii țării, fără baze sau 
armate străine". Secretarul general 
al A.K.E.L. s-a pronunțat, totodată, 
pentru aplicarea de urgentă a hotărî
rilor Adunării Generale a O.N.U. în 
vederea reglementării situației din 
insulă.

Parlamentul
Bangladesh nu 8

Republicii
fost dizolvat

în urma evenimentelor de la 15 au
gust — a anunțat un purtător de cu- 
vînt guvernamental. Cinci noi miniș
tri de stat au depus jurămîntul în 
fața actualului șef al statului.

Guvernul francez 8 8dre* 
sat celor zece state participante la 
reuniunea pregătitoare a Conferinței 
asupra energiei, care a avut loc în 
luna aprilie, propunerea organizării 
in luna octombrie a unei noi în
truniri cu același caracter. La prima 
reuniune pregătitoare au participat 
Arabia Saudită, Iranul. Irakul. Vene
zuela, Zairul. India, Brazilia. S.U.A., 
Japonia și țările membre ale C.E.E. 
Lucrările reuniunii din aprilie s-au 
încheiat însă fără rezultate.

SOFIA

Constituirea Asociației de prietenie
bulgaro-română

SOFIA 22 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Sofia a avut loc, 
vineri, intr-un cadru festiv, consti
tuirea Asociației de prietenie bulga- 
ro-română. Cu acest prilej, a fost 
evocată însemnătatea cardinală a in- 
tilnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov pentru adincirea și lărgirea 
prieteniei statornicite de veacuri in
tre cele două popoare, importanta 
contribuție pe care o aduc relațiile 
de colaborare și prietenie dintre cele 
două țări la intărirea unității și soli
darității țărilor socialiste, la cauza 
păcii in Balcani, in Europa și in 
lume.

In cadrul solemnității a fost aleasă 
conducerea asociației, din care fac 
parte cunoscuți oameni de știință, 
cultură, reprezentanți ai organizații
lor de masă, scriitori și ziariști bul
gari.

Ca președinte al asociației a fost 
ales acad. Sava Ganovski, membru 
al C.C. al P.C.B., președintele Comi
siei de politică externă a Adunării 
Populare.

La festivitate au luat parte Andon

Evoluția situației din Portugal’ '■
® Intense consultări pentru rezolvarea crizei politice © Pro
gram guvernamental intitulat „Apărarea revoluției — liniile 
de acțiune și sarcinile perioadei de tranziție" © Un comu
nicat al partidului comunist ® Declarațiile secretarului 

general al P.S.P.
LISABONA 22 (Agerpres). — în 

noaptea de. joi spre vineri, la Lisa
bona au continuat să se desfășoare 
ample consultări pentru rezolvarea 
crizei politice din Portugalia.

După întrevederile pe care ■ le-a 
avut cu grupul de ofițeri care au 
semnat așa-numitul „document Melo 
Antunes" și cu reprezentanții Co
mandamentului operațional continen
tal (COPCON), autori ai „Proiectu
lui alternativei de stînga", șeful 
COPCON, generalul Otelo Saraiva 
de Carvalho, a anunțat, joi seara, 
punerea de acord a bazelor unei 
platforme politice comune a celor 
două tendințe din cadrul Mișcării 
Forțelor Armate. Intr-un comunicat 
difuzat de COPCON s-a precizat că 
această bază comună „constituie pro
gramul Mișcării Forțelor Armate, 
corespunzător evoluției actuale a re
voluției portugheze". Potrivit relată
rilor agențiilor de presă, observatorii 
de la Lisabona apreciază că bazele 
platformei politice comune, document 
care, după cum a precizat generalul 
Carvalho, a fost înaintat președin
telui republicii, ar urma să consti
tuie un eventual nou program de 
guvernămint.

Tot joi seara, șeful guvernului, 
generalul Vasco Gonțalves, a emis 
un comunicat în care a anunțat că 
guvernul său a aprobat un program 
intitulat „Apărarea revoluției — Li
niile de acțiune și sarcinile perioa
dei de tranziție", pe care l-a înaintat 
președintelui Costa Gomes. Progra
mul este constituit din trei capitole : 
mandatul și., orientarea guvernului, 
politica economică și sarcinile în do
meniul social. După cum s-a anun
țat, Vasco Goncalves a declarat re
cent că guvernul său este pregătit și 
hotărît să-și exercite mandatul în
credințat, in cooperare cu M.F.A. și 
cu partidele politice progresiste, pen
tru continuarea cursului de transfor
mări revoluționare.

Partidul Comunist Portughez și-a 
făcut cunoscută poziția față de si
tuația de criză politică din etapa ac
tuală într-un comunicat publicat joi 
seara, la Lisabona, intitulat „Nu, lo
viturii de stat militare". După ce se 
atrage atenția asupra situației grave 
la care s-a ajuns și asupra perico
lului pe care îl reprezintă uneltirile 
forțelor reacționare, fasciste, în do
cument se adresează un apel „la 
cooperarea forțelor revoluționare, la 
acțiunea maselor populare împotri
va manevrelor cercurilor de dreapta 
și a tentativelor de organizare a unei 
lovituri de stat militare".

în continuare, se menționează că 
„grupările conspiratoare caută să im
pună cu forța un guvern care ar 
pune în cauză cuceririle fundamen
tale ale revoluției. în situația ac
tuală, un guvern rezultat dintr-o lo
vitură de stat ar însemna, indiferent

Oaspeții cambodgieni au 
părăsit Phenianul. Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), precum și 
delegația F.U.N.C. și a Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei (G.R.U.N.C.), condusă de pri
mul ministru, Penn Nouth, și de 
Khieu Samphan. viceprim-ministru, 
au părăsit, vineri, Phenianul, ple- 
cînd spre Pekin, după vizita pe care 
au efectuat-o în R.P.D. Coreeană. La 
gară, oaspeții cambodgieni au fost 
conduși de președintele R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, și de alți condu
cători de partid și de stat ai tării 
gazdă.

Președintele Turciei,Fah- 
ri Koriitiirk, și-a exprimat speranța 
că „pacea și spiritul rezonabil vor 
reveni în regiunea Mării Egee". 
Consider, a spus președintele, că orice 
chestiune litigioasă dintre Grecia și 
Turcia va fi rezolvată prin interme
diul negocierilor și că atmosfera de 
pace în relațiile dintre cele două țări 
va fi restabilită.

în U.R.S.S. 8 fost lansat> vi- 
neri, satelitul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos—756", avînd la bord a- 
paratură științifică destinată studie
rii în continuare a spațiului cosmic. 
Aparatele de la bordul satelitului 
funcționează normal.

Prima unitate de miliție 
creată la Vientiane, este formată din 
200 de persoane, între care se află și 
28 de femei. Cu prilejul ceremoniei 
legate de acest eveniment, a fost re
levat faptul că, în contextul schim
bărilor rapide care au loc pe întreg 
teritoriul laoțian, al victoriei poporu
lui în înfăptuirea năzuințelor sale, 
crearea miliției este necesară pentru 
apărarea securității populației și a 

Traikov, prim adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Liuben Vasiliev, 
vicepreședinte al Comitetului de artă 
și cultură, Emil Aleksandrov, mem
bru al Biroului Executiv al Comite
tului de artă și cultură, șeful Direc
ției generale pentru relații culturale, 
activiști ai C.C. al P.C.B., reprezen
tanți ai Comitetului pentru știință, 
progres tehnic și învățământ supe
rior, ai organizațiilor de masă șl ob
ștești, conducători ai unor uniuni de 
creație.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Simedrea, 
membri ai ambasadei.

Președintele asociației, acad. Sava 
Ganovski, a declarat corespondentu
lui Agerpres : „Vom dezvolta ceea ce 
a existat de veacuri intre popoarele 
noastre și trebuie să recunoaștem că 
puține sînt popoarele care, vecine 
fiind, să trăiască de secole în ase
menea relații frățești, de înțelegere și 
bună vecinătate, ca popoarele român 
și bulgar. Sînt sigur că asociația își 
va îndeplini datoria și că noi vom fi 
demni de prietenia și frăția dintre 
popoarele noastre".

de promisiunile sale, o alunecare 
spre dreapta și, totodată, un pas spre 
dictatură. Poporul portughez va lup
ta ferm împotriva încercărilor de 
formare a unui guvern de dreapta 
și nu va permite ca marile cuceriri 
ale revoluției, între care se situează 
naționalizarea și reforma agrară, să 
fie puse in cauză" — se subliniază în 
comunicatul P.C. Portughez, care 
lansează cuvîntul de ordine „vigi
lență și acțiune".

Partidul Comunist Portughez a a- 
rătat, de asemenea, într-o declarație, 
că este necesar și urgent să se între
prindă un efort serios și responsabil 
pentru refacerea unității Mișcării 
Forțelor Armate, prin negocierea 
unui acord asupra bazelor unei plat
forme care să mențină M.F.A. „ca 
forță progresistă și avangardă revo
luționară, care să desfășoare o luptă 
energică contra violenței reacționare, 
care să garanteze cuceririle revolu
ției și liniile programatice generale 
anterior definite, în cadrul opțiunii 
socialiste". în document se face apel 
la toate forțele politice, civile și mi
litare să depună eforturi imediate 
pentru a se găsi, prin negocieri, o 
soluție în problema puterii politice, 
în concluzie, P.C. Portughez declară 
că sprijină guvernul actual și pe pri
mul ministru și consideră că el tre
buie să se mențină în funcție cu 
maximum de autoritate, adăugind, 
totodată, că trebuie realizată coope
rarea tuturor forțelor revoluționare, 
restructurarea puterii politice și, e- 
ventual, a guvernului, pentru a se 
garanta identificarea politicii guver
namentale cu cea a tuturor forțelor 
interesate în continuarea procesului 
revoluționar.

într-un amplu interviu acordat a- 
genției France Presse, secretarul ge
neral al Partidului Socialist Portu
ghez, Mario Soares, a expus punctul 
de vedere al socialiștilor în legătură 
cu actuala criză politică. El a apre
ciat că starea de nemulțumire exis
tentă în legătură cu criza politică și 
economică, precum și incidentele ce 
au loc în diverse zone ale țării sînt 
folosite de forțele reacționare și a 
avertizat că în cazul in care situa
ția internă va continua să se dete
rioreze „terenul este favorabil unei 
conspirații de dreapta". Mario Soares 
a reafirmat propunerea sa privind 
crearea unui nou guvern de salvare 
națională, sub conducerea unei per
sonalități din cadrul M.F.A., inde
pendentă de partidele politice. El a 
precizat că așteaptă cu interes plat
forma politică comună negociată de 
ofițeri și_ a declarat că partidul său 
condamnă manifestările anticomu
niste ce au avut loc în unele locali
tăți din nordul țării, adăugind .că - 
dat instrucțiuni militanților soc" 
să dejoace asemenea acțiuni 
ționare.

ordinii. Vorbind în numele unității, 
un reprezentant al acesteia a eviden
țiat hotărîrea miliției de a apăra in
dependenta țării și roadele victoriei 
maselor populare.

Delegațiile Uniunii So
vietice și Statelor Unite 8U 
depus joi în Comitetul pentru dezar
mare de la Geneva un proiect de 
convenție privind interzicerea răz
boiului meteorologic, precum și a 
oricăror modificări ale mediului în
conjurător în scopuri militare.

încasările obținute de 
Kuweit din exportul de pe
trol au fost, în exercițiul financiar 
1974—-1975, de aproximativ 8,1 mi
liarde dolari, se arată înțr-un comu
nicat al Băncii centrale a acestei țări. 
Veniturile au fost, astfel, de trei ori 
mai mari decît cele din anul finan
ciar 1973—1974 (577 milioane dolari). 
In primele opt luni ale exercițiului 
financiar 1975— 1976, veniturile pe
troliere au, înregistrat o creștere de 
5 la sută, în raport cu întreg anul 
precedent, ajungînd la 8.5 miliarde 
dolari.

Balanța comercială a 
R.F. Germania a înregistrat, in 
luna iulie a.c.. un excedent în va
loare de 3,7 miliarde mărci. Expor
turile s-au cifrat la 19,05 miliarde 
mărci vest-germarie, iar importurile 
au totalizat 15,34 miliarde mărci.

La spitalul Colegiului 
medical din Richmond (Vir- 
ginia) a fost efectuată cea de-a 12-a 
operație de transplantare a inimii. 
Starea sănătății pacientului Dean 
Goins, în vîrstă de 47 de ani. esta 
satisfăcătoare — se arată într-un bu
letin medical al spitalului.
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