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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

împlinirea a 28 de ani de 
la eliberarea României de sub 
jugul fascist, marea sărbătoa
re națională a poporului nos
tru, aniversată anul acesta sub 
semnul puternicei însuflețiri 
cu care oamenii muncii de la 
orașe și sate au trecut la în
făptuirea vastului program e- 
laborat de Conferința Națio
nală a partidului, pentru în
deplinirea cincinalului înainte 
de tei men, sub semnul prega- 
titilor pentru sărbătorirea unui 
sfert de veac de la procla
marea Republicii, a prilejui 
desfășurarea unei impresio
nante adunări festive, organi
zate marți după-amiază de 
Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliul 
popular municipal.

Sala Palatului. Fundalul 
scenei este împodobit sărbă
torește. Stema Republicii So
cialiste România este. înca
drată de dalele festive ,23 
August 1944—1972“, de drape
lele patriei și partidului.

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
conducătorilor de partid si de 
stat, întreaga asistență acla
mă; ovaționeată, dînd expresia 
sentimentelor de dragoste fată 
de partid, conducătorul încer
cat al poporului român. Ova
țiile, uralele și aplauzele nu 
contenesc minute în șir. In* 
treaga asistență scandează 
„Ceaușescu-P.C.R*.

In prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, 
Virgil Trofin, Hie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, general de 
armată Ion Ioniță, precum și 
Chivu Stoica, Constantin Pîr- 
vulescu, Ghizela Vass. Con
stantin Țiulescu, Nicolae Gui- 
nă, Vanda Nicolschi, Pavel 
Bojan, — vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia. Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriito
rilor, Dan Marțian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului. Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor, general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate 
și șef al Marelui Stat Major, 
Istvan Peterfi, președintele 
Consiliului Oamenilor Muncii 
de naționalitate maghiară din 
România, Anton Breitenhofer, 
vicepreședinte al Consiliului 
Oamenilor Muncii de națio
nalitate germană din Româ
nia, general de armată lacob 
Teclu, general de arma
tă în rezervă C. Vasiliu-Răș-1

(Continuare tn pag. a ll-a)

Cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu

Stimați tovarăși,

Sărbătorim astăzi împlinirea a 
28 de ani de la înfăptuirea insu
recției naționale armate și eli
berarea României de sub jugul 
fascist, moment de o covîrșitoare 
însemnătate pentru destinele ță
rii, încununare strălucită a lup
telor pline de eroism, duse de-a 
lungul veacurilor de poporul 
nostru împotriva asupririi și ex
ploatării, pentru libertate națio
nală și socială, pentru propăși
rea și progresul patriei. Ziua de 
23 August a deschis o nouă eră 
în istoria noastră milenară, era 
unor profunde prefaceri revolu
ționare. Pe temelia acestui act 
istoric, poporul rămân și-a cu
cerit independența reală și su
veranitatea deplină,- a făurit 
orînduirea socialistă, creîndu-și 
o viață liberă, și-a asigurat un 
loc demn între popoarele lumii.

Evocînd marea sărbătoare a 
Eliberării, gîndurile noastre se 
îndreaptă pline de recunoștință 
către partidul nostru comunist, 
inițiatorul, organizatorul și con
ducătorul insurecției naționale 
antifasciste armate. Este meri
tul incontestabil al partidului 
nostru, continuatorul celor mai 
nobile tradiții ale luptei pentru 
libertate a poporului român, că 
a știut —r în condițiile ^gravării 
crizei regimului fascist, ale creș
terii voinței de luptă a poporu

lui — să coalizeze într-un front 
larg clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, păturile 
mijlocii ale populației, armata, 
tineretul, toate forțele democra
tice și patriotice, antifasciste ale 
societății, monarhia și alte 
cercuri și personalități politice, 
orientîndu-le în direcția răstur
nării regimului dictatorial mili- 
taro-fascist, a scoaterii țării din. 
războiul antjsovietic și întoar
cerii armelor împotriva Germa
niei hitleriste. Este, de aseme
nea, un mare merit al Partidului 
Comunist Român că a folosit 
condițiile externe favorabile 
pentru declanșarea insurecției, 
create prin victoriile decisive

obținute de Uniunea Sovietică 
împotriva Germaniei naziste, 
prin lupta celorlalte națiuni ale 
coaliției antihitleriste, prin suc
cesele luptei de rezistență' a po
poarelor înrobite de fascism.

în memoria poporului nostru 
vor rămine înscrise pentru tot
deauna eroicele lupte desfășu
rate de ostașii și ofițerii români, 
de gărzile patriotice organizate 
de partidul comunist, care, cu 
sprijinul entuziast al muncito
rilor și țăranilor, al marii ma
jorități a populației, au asigu
rat răsturnarea regimului anto- 
nescian, au luptat vitejește pen-
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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
5 7
în ziua de 22 august a.c., a 

avut loc. la Palatul Republicii, 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi
liului de Stat.

La ședință au participat ca 
invitați miniștri și alți conducă
tori ai organelor centrale de 
stat, precum și președinții unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat următoarele decrete : 
Decretul cu privire la majora
rea pensiilor de asigurări socia
le de stat, pensiilor I.O.V.R. și 
ajutoarelor sociale ; Decretul 
privind majorarea pensiilor mi
litare de stat ; Decretul privind 
organizarea și funcționarea Co

mitetului de Stat pentrp Pre
turi ; Decretul pentru comple
tarea articolului 5 din Legea 
contractelor economice nr. 71 
din 29 decembrie 1969 : Decre
tul pentru modificarea Decretu
lui nr. 673/1969 privind organi
zarea și funcționarea Ministe
rului Industriei Metalurgice, 
devenit Legea nr. 53/1969. cu 
modificările ulterioare ; Decre
tul pentru modificarea articolu
lui 67 din Legea nr. 12/1971 pri
vind încadrarea și promovarea 
in muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat ; De
cretul pentru înlocuirea Anexei 
la Decretul nr. 328/1966 privind 
circulația pe drumurile publice, 
aprobat prin Legea nr. 14/1966

și republicat în Buletinul Ofi
cial al Republicii Socialiste 
România nr. 45 din 14 mai 
1972 ; Decretul pentru ratifica
rea Protocolului adițional Ia 
Convenția dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Austria cu privire Ia asistența 
juridică în materia dreptului 
civil și de familie și la valabi
litatea și transmiterea actelor, 
semnată la Viena, la 17 noiem
brie 1965.

Decretele adoptate au fost în 
prealabil dezbătute și avizate 
favorabil de comisiile perma
nente de specialitate ale Marii 
Adunări Naționale.

In continuare au fost rezolva
te unele cereri de grațiere.

ÎN PAG. III DECRETE
ALE CONSILIULUI DE STAT
— CU PRIVIRE LA MAJORAREA PENSIILOR DE ASIGURĂRI DE

STAT, PENSIILOR I.O.V.R. ȘJ AJUTOARELOR SOCIALE

— CU PRIVIRE LA MAJORAREA PENSIILOR MILITARE DE STAT

Primiri la președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
• Pentru prezentarea scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Republicii Guineea
In ziua de 22 august a.c., președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Aboubakar Biro Kante, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Guineea în țâra noastră.

Cu prilejul prezentării scrisorilor, ambasado
rul Aboubakar Biro Kante și președintele Con
siliului de Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au rostit cuvîntări.

După prezentarea scrisorilor de acreditare, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut o convorbire prietenească, cordială, cu 
ambasadorul Aboubakar Biro Kante.

La solemnitatea prezentării scrisorilor și la 
convorbire au participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mă
nescu, ministrul Afacerilor Externe.

Ambasadorul Regatului Laos
In ziua de 22 august a.c., președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Phagna 
La Norindr, care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate ae ambasador extraor
dinar si plenipotențiar al Regatului Laosulur în 
Republica Socialistă România.

Cu prilejul prezentării scrisorilor, ambasado
rul Phagna La Norindr, și președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, au rostit cu
vîntări.

După solemnitatea prezentării scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire 
prietenească, cordială’, cu ambasadorul Phagna 
La Norindr.

La prezentarea scrisorilor și la convorbire au* 
participat Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe.

NOI FAPTE DE ONOARE 
ÎN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Oamenii muncii de pe tot cuprinsul țării, întregul tineret rapor
tează, în acest moment festiv, noi și noi succese în producție, in 
activitatea de creație materială și spirituală. Dintre emoționan
tele file ale acestui sărbătoresc raport, publicăm în pagina a 
lll-a.

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• r

ASTĂZI, 
CU TOTII 

LA MAREA
DEMON

STRAȚIE
Astăzi, în jurul orei 

8, posturile noastre 
de radio și televiziu
ne vor transmite di
rect din Piața Aviato
rilor, din Capitală, 
parada militară și 
demonstrația oame
nilor muncii consa
crate sărbătoririi îm
plinirii a 28 de ani de 
ia înfăptuirea insu
recției armate și eli
berarea României de 
sub jugul fascist.

IN EDITURA 

POLITICĂ A 

APĂRUT VOLUMUL

„CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ

A PARTIDULUI 
COMUNIST 
ROMÂN“

79-27 iu/ie J972

• în legătură cu plecarea 
definitivă din tara noastră

Ambasadorul Canadei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
dimineața pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Ca
nadei la București, Bruce M. Wil

liams, în legătură cu plecarea de
finitivă a acestuia din țara noas
tră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

COLOANĂ
ÎN AUGUST

de VASILE VETIȘANU

k Ne întoarcem în spațiul marii sărbători a națiunii, cu 1 
k gîndul îndreptat către perspectiyele care ni se deschid îna- 1
• inte. Biruitorii, acei care dăltuiesc marea zidire a țării, sînt 1 
[ în coloana acestui august, mai plini de încredere în ceea ce ’

fac, mai dornici să dăruiască socialismului puterile lor crea- 1 
toare. Ritmurile acestui august sînt ritmurile victorioase ale ’ 
cincinalului. Fiecare parte, și toți din sutele de mii, de pe 1 
cuprinsul țării au întregit prin hărnicie și cutezanță izbînzile 1 
trecute pe grafice și panouri, într-o înflăcăraiâ muncă de eroi. 1

In coloana acestui august se află acei care au descătușat
tăriile apelor transpuse în sistemele hidroenergetice, cei caro ’ 
au scos îa lumină miezul de cărbune din adîncurile pămîn- ’ 
tului, cei mulți și harnici, stăpînitorii cîmpurilor și ai recol- 
telor bogate, slujitorii luminii, dînd toți soliditate și trăinicie 
veacului socialist.

> în coloana acestui august intră anii de urcușuri, de răzbire 
l și mers înainte, prinse într-un acord nestăvilit. Tinerețea țării 
f e o prezență cutezătoare însetată de necunoscut, visînd și
> proiectînd dimensiunile societății socialiste și comuniste. Din .

ochii blînzi ai copilului, sudați în azur, răzbate încrederea în < 
Viitor. El flutură de pe umerii părinjțijor stegulețele .mici, < 

, anunțind simbolic ocel - Miine - cofe Je «porting și.la , 
, ?are.81 tnșiși urmînd pilda părinților, sînt .chemați să d.ăltu- < 

iasca cu înalt devotament patriotic.
, An de an, etapele prin care am trecut, au dat prilej trrtui ( 
, £°p°r “ sut> inteleopta îndrumare a Partidului Comunist (

Roman - de a adinei și a cunoaște mai bine ce are de făcui ( 
, Drumul parcurs a intrat în lupta cu istoria, și dincolo de < 
f toate opreliștile, zăgazurile sau erorile care ’ou putut în- i 
l( cerca acest popor, s-a ivit luminoaso credință neclintită în < 
, puterea noastră de o fi. Cum altfel s-or putea explica larga i 

C desfășurare a evenimentelor pe care le trăim, de la probie- i
melc cele mai curent legate de noi, pînă ia dimensiunile i

• unui viitor pe care îl urmărim ? ,
» Sub semnul lui august au inceput morile prefaceri. Spațiile i 
1 geografice ale țării sînt o dovadă de la munte pină la mare. I
• Limbajul cotidian se.mulează pe tot ce se schimbă de Io i
1 o zi la alto ; adăugind hidrocentralelor, uzinelor, combina- i 
I telor de oțel și alumină, cele moi proaspete acte ale creației i 
1 românești, de la utilajul petrolifer, la lucrul in lemn și auto- i 
1 turism. Cartea acestui neam este tot moi larg deschisă. In ( 
’ e? .vo.r scrie generațiile propria lor identitate, activă și ener- i 
1 gică în a duce la capăt un ideal propus. ,

Coloana în august e însăși țara românească - afirmîndu-și < 
1 măreția unui destin, grăind de ia sine. (



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 MIERCURI 23 AUGUST 1972

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE RĂDULESCU
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(Urmare din vag. Z)»_;

tru infringer ea,.si. izgonirea tru
pelor tUțieriste. Intr-o atmpsferă 
de înalt patriotic, însu
flețită de ‘ chemarea, partidului,' 
a celorlalte forțe Antifasciste, în
treaga armată română a întors 
armele împotriva Germaniei hit- 
leriste și a participat la zdro
birea definitivă a acesteia, aco- 
perindu-se de glorie în luptele 
purtate alături de eroica armată 
sovietică pentru eliberarea în
tregului teritoriu al patriei, în 
bătăliile pentru alungarea hit- 
leriștilor din Ungaria și Ceho
slovacia.

Evocînd aceste memorabile' 
evenimente, aducem astăzi, la 
marea noastră sărbătoare, un 
fierbinte omagiu tuturor fiilor 
poporului — revoluționari, lup
tători din rezistență, patrioți și 
ostași — care s-au jertfit pentru 
înfrîngerea fascismului, pentru 
libertatea și fericirea patriei. 
Exprimăm, totodată, profunde 
sentimente de prețuire față de 
Uniunea Sovietică, de eroismul 
poporului sovietic, care a purtat 
pe umerii săi greul războiului 
antihitlerist, a adus o contribuție 
de mare însemnătate la elibe
rarea patriei noastre, la salva
rea omenirii de pericolul fas
cist. în focul luptei comune îm
potriva fascismului s-a cimentat 
puternic frăția de arme româno- 
sovietică, s-au pus temelii trai
nice relațiilor de prietenie Intre 
popoarele și țările noastre.

Acordăm, de asemenea, o înal
tă prețuire aportului celorlalte 
țări din coaliția antihitleristă, 
al milioanelor de luptători din 
rezistență la victoria finală a- 
suora hitlerismului.

Piatră de hotar în istoria po
porului român, insurecția din 
august 1944 a marcat începutul 
tt ansformărilor revoluționare pe 
calea împlinirii idealurilor de 
libertate națională și dreptate 
socială ale oamenilor muncii 
din patria noastră. Sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, lupta antifascistă, demo
cratică s-a transformat rapid 
într-o mișcare socială .de o am- 
nfoare fără precedent, care a 
schimbat' întregul curs al evo
luției societății românești. For
țele reacționare au fost înfrînte 
si eliminate din viața politică a 
țării: a fost instaurată și s-a 
consolidat continuu puterea de
mocratică a poporului. în frun
te cu clasa muncitoare, care a 
nermîs trecerea României pe 
făgașul înnoitor al edificării o- 
rînduirii socialiste.

Victoria insurecției, înfăptui
rea cu succes ^.revoluției popu
lare, făurirea noii societăți sînt 
rodul luptei eroice și al activi
tății neobosite, pline de abne
gație a oamenilor muncii, fără 
deosebire de -naționalitate, care 
au urmat cu încredere neabătu
tă linia politică ^e-erală a par
tidului eomunis:., astaurînd li
chidarea exploatării omului de 
către om. generalizarea relații
lor socialiste de producție, afir
marea noii orînduiri sociale 
pe pămîntul patriei, progresul si 
înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste.

Stimați tovarăși,

Sărbătorirea zilei de 23 Au
gust are loc anul acesta în con
dițiile puternicului avînt poli
tic generat de recenta Confe
rință Națională a Partidului Co
munist Român, ale activității 
clocotitoare pentru traducerea 
în \ iață a hotărîrilor de însem
nătate istorică adoptate de a- 
cest înalt for al pat tidului, pen
tru înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al X-lea 
în vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Ea are loc în atmosfera însufle
țiră a marii întreceri socialiste, 
care a cuprins întreaga țară în 
întîinpinarea aniversării unui 
sfert de veac de la proclamarea 
Republicii, a muncii entuziaste 
ce se desfășoară la orașe și sate 
pentru îndeplinirea prevederilor 
actualului plan cincinal înainte 
de termen.

Mărețele obiective pe care ni 
le propunem astăzi se înteme
iază pe succesele obținute de po
porul nostru în perioada care a 
trecut de la eliberarea țării în 
construcția economică și socia
lă. Tabloul acestor realizări re
prezintă o oglindă vie a drumu
lui parcurs în anii de libertate, 
o expresie viguroasă a justeței 
politicii partidului, a superiori
tății noii orînduiri sociale. în 
răstimpul istoricește scurt de 
după eliberare. România a de
pășit înapoierea moștenită de la 
regimul burghezo-moșieresc, în- 
seriindu-se pe calea unui pu
ternic avînt economic și social. 
Ca rezultat al politicii partidu
lui de dezvoltare susținută a 
forțelor de producție, pe baza 
industrializării socialiste. Româ
nia a devenit o țară industrial- 
agrară, cu o economie în plin 
proces de dezvoltare și moder
nizare. Industria noastră, care 
a cunoscut o importantă diver
sificare și dezvoltare cantitativă 
si calitativă, a înregistrat în a- 
nii socialismului o creștere cu 
ritmuri anuale situate în zona 
celor mai dinamice realizări ob
ținute pe plan internațional. Da
torită acestui fapt, anul acesta 
producția globală industrială este 
de 21 de ori mai mare decît în 
1938.

Cooperativizarea agriculturii 
a creaVCătfcul social. Al organi
zatoric, , .pentru progresul. conti
nuu al $ forțelor de «'erodbețîe din 
această ramură, jaentru crește
rea contribuției 'sale la sa
tisfacerea necesităților eco
nomiei naționale, la ridicarea 
nivelului de trai al poporului. 
După cum este cunoscut, pro
ducția globală agricolă a fost 
anul trecut- de 1,9 ori mai 
mare decît nivelul antebelic.

Rezultate însemnate au fost 
obținute și în celelalte ramuri 
ale economiei naționale, în dez
voltarea construcțiilor, tran
sporturilor, telecomunicațiilor, 
circulației mărfurilor, servicii
lor pentru populație.

La' temelia realizărilor obținu
te în creșterea și dezvoltarea 
forțelor de producție, a avu
ției naționale, a stat și stă po
litica consecventă a partidului 

dfc. repartizare- judJtȚpa&a. a ,ve
nitului național. Paralel cu 
creșterea continuă a fpndului 
de consum, s-a asigurat aloca- 
rea^yd^l părți însemnate a 
, venitului național ‘pentrii fon
dul de dezvoltare economico- 
socială, înfăptuindu-se astfel un 
vast program de investiții. Rolul 
hotărîtor pe care această poli
tică l-a avut în accelerarea pro
gresului economic al țării noas
tre rezultă cu pregnanță din 
faptul că, în prezent, dispunem 
de fonduri fixe productive în 
valoare de circa 610 miliarde 
lei, din care 3/4 au fost puse 
în funcțiune în ultimii 10 ani. 
Construirea pe întreg cuprin
sul țării a mii de obiective e- 
conomice și social-culturale a- 
sigură ridicarea la un nivel 
superior de civilizație materia
lă și spirituală a .tuturor jude
țelor, a orașelor și satelor pa
triei, lichidarea decalajelor 
moștenite din trecut, în vede
rea îmbunătățirii condițiilor de 
viață și de muncă pentru toți 
cetățenii țării.

Prognoza dezvoltării Româ
niei în următoarele două decenii, 
înfățișată în raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidu
lui, are drept pivot principal 
realizarea unui puternic avînt 
al forțelor de producție, pe te
melia științei și tehnicii mo
derne. Accentuarea dezvoltării 
industriei va face posibilă rea
lizarea în 1990 a unei producții 
industriale globale de 6—8 ori 
mai mare decît în 1970. Moder
nizarea structurii industriei, a- 
dîncirea laturilor calitative ale 
dezvoltării acesteia, concomi
tent cu progresul intens al 
agriculturii și al celorlalte ra
muri ale economiei, vor asi
gura atingerea unui venit na
țional pe' locuitor comparabil 
cu cel din țările avansate, si
tuarea României în rîndul na
țiunilor dezvoltate sub raport 
economic.

Tovarăși,
Țelul suprem al întregii poli

tici a partidului nostru, rațiu
nea însăși a construcției socia
lismului rezidă în creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului, care să asigure o 
viață liberă și demnă pentru 
toți cei ce muncesc, înflorirea 
deplină a personalității fiecărui 
cetățean al patriei noastre. Co
respunzător cu dezvoltarea for
țelor de producție, în economie 
s-au creat în permanență noi 
locuri de mundă. în prezent 
numărul de salariați este de 
2,6 ori mai mare decît în 1950. 
Salariul real depășește astăzi 
de 2,7 ori nivelul înregistrat în 
1938. Tn ultimii ani s-a îmbu
nătățit sistemul de remunera
re a muncii, au fost majorate 
salariije tuturor categoriilor de 
lucrători/în primul riad ju
riile mici, au sporit pensiile si 
alocațiile pentru copii. încă din 
acest an. salariul minim tari
far va crește de la 800, la 1 6C0 
lei lunar, iar pensiile plătite 
de asigurările sociale de stat 
vor cunoaște o majorare 
medie de 16 la sută. Pînă la 
sfîrșitul actualului cincinal, sa
lariul minim va crește la 1100 
lei, iar salariul mediu va ajun
ge la 1 950 lei, înregistrîndu-se 
un spor de 35 la sută, față de 
26 la sută cît era prevăzut ini
țial, în comparație cu anul 
1970. Au crescu:, totodată, ve
niturile țărănimii, care în ac
tualul cincinal vor spori cu 
peste 40 la sută, calculate pe 
persoană activă : au fost intro
duse minimul de retribuție ga
rantat, sistemul de pensii pen
tru membrii cooperativelor a- 
gricole de producție, asistența 
medicală gratuită, alocația pen
tru copii și altele. O impor
tantă contribuție la creșterea 
nivelului de trai o reprezintă 
dezvoltarea construcției de lo
cuințe, îmbunătățirea și diver
sificarea aprovizionării, cre
șterea substanțială a fonduri
lor destinate învățămîntului, 
culturii, ocrotirii sănătății.

Un factor esențial al dinamis
mului dezvoltării României îl 
constituie ridicarea nivelului ge
neral de instruire sî cultură a 
populației, extinderea și moder
nizarea învățămîntului de toate 
gradele, care cuprinde peste o 
cincime din cetățenii țârii. O- 
rînduirea socialistă stimulează 
puternic dezvoltarea științei, în 
strînsă legătură cu nevoile eco
nomiei și vieții sociale, înflori
rea artei și culturii puse în sluj
ba formării omului nou, crește
rea nivelului de conștiință, ac
tivitatea creatoare a celor ce 
muncesc.

Societatea noastră, din care 
au dispărut pentru totdeauna 
exploatarea și asuprirea omu
lui de către om. prezintă ima
ginea unei societăți noi, avan
sate, alcătuită din clase și pă
turi sociale strîns unite prin in
teresele și aspirațiile lor comu- 

'ne, prin munca si lupta pentru 
edificarea noii orînduiri, pentru 
continua propășire economică și 
social-culturală a patrieil Se 
dezvoltă continuu clasa munci
toare, forța socială conducătoa
re a societății ; țărănimea coo
peratistă — clasă socială nouă 
— aduce o contribuție tot mai 
importantă, în strînsă alianță cti 
clasă muncitoare, la dezvoltarea 
întregii societăți ; crește inte-. 
lectualitatea patriei noastre, le
gată organic, prin mii de fire, 
de ceilalți oameni ai muncii, 
profund atașată cauzei socialis
mului, intereselor poporului. So
luționarea marxist-leninistă a 
problemei naționale, asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a 
tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, au cimen
tat trainic unitatea și frăția oa
menilor muncii din patria noas
tră români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționali
tăți — au contribuit la întărirea 
necontenită a coeziunii întregu
lui popor în jurul partidului, 
înflorirea națiunii noastre so- 

ciaiiste, desfășurarea amplă a 
capacităților ei creatoare asigu
ră înaintarea cu succes a Româ- 

. niei, sub conducerea part/lului, 
r pe calea făuririi societății socia

liste multilateral dezvoltate — 
obiectiv strategic fundamental 
în actuala etapă de evoluție e- 
conomico-socială a țării noas
tre.

Cu prilejul marii noastre săr
bători naționale. permiteți-mi 
să adresez, din însărcinarea Co
mitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri, cele mai 
calde felicitări muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, tuturor 
oamenilor muncii pentru activi
tatea lor neobosită, pentru rea
lizările remarcabile obținute pe 
toate tărîmurile de activitate, 
să le urez noi succese în opera 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României I

Stimați tovarăși,
Toate victoriile dobîndite în 

dezvoltarea economică și social- 
culturală a țârii, perspectivele 
luminoase ce se deschid în fața 
poporului român în etapa ac
tuală sînt indisolubil legate de 
activitatea partidului nostru co
munist, care își îndeplinește cu 
cinste misiunea de forță politi
că conducătoare a societății ro
mânești. Viața, desfășurarea e- 
venimentelor, atît interne cît și 
internaționale, au confirmat și 
confirmă pe deplin justețea li
niei generale a partidului. „Pu
tem afirma cu îndreptățită mîn- 
drie — arăta tovarășul Nicolao 
Ceaușescu în Raportul prezen
tat la Conferința Națională —că 
partidul nostru dispune de o li
nie generală marxist-leninistă 
caro, corespunde pe deplin con
dițiilor concrete ale țării noas
tre. Tocmai aceasta explică suc
cesele obținute de poporul ro
mân, sub cond”cerea partidului, 
atît în dezvoltarea economico- 
socială, cît și în politica inter
națională".

Tovarăși,
Tn procesul activității labo

rioase de copducere a societății, 
Partidul Comunist Român, că- 
lăuzindu-se neabătut după con
cepția materialismului dialectic 
și istoric, a aplicat creator legile 
generale ale construcției socia
liste la condițiile concrete ale 
României, a adoptat soluții adec
vate particularităților și cerin
țelor fiecărei etape de dezvol
tare a țării, a elaborat progra
me științific fundamentate pen
tru toate compartimentele de 
bază ale activității economico- 
sociale și politico-ideologice, 
care au canalizat energiile în
tregii națiuni în direcțiile hotă
rî’oare ale progresului patriei. 
Prin întreaga sa activitate. par
tidul nostru si-a ciștigat încre
derea prcf-JECi. dragostea si de- 

tuturor -etoe ca 
- Jbc^c. rare, pe drept nwîat. 
\âd tn politica sa rsarxist-ierj- 
cistâ chezășia propășirii Româ
niei socialiste, a împlinirii năzu
ințelor lor de bunăstare $i feri
cire. Avem un partid puternic 
și strins unit, care înmănun
chează in rir.dunle sale pe cei 
mai buni fii ai clasei munci
toare, țărănimii și intelectuali
tății. Conduci nd nemijlocit în
treaga viață sociaiă. partidul 
organizează și îndrumă i prin 
membrii săi, prin organ șT 
organizațiile de partid, vasta ac
tivitate creatoare a tuturor oa
menilor muncii, dinamizează 
forțele si capacitățile creatoare 
sie societății noastre, asigură 
ascensiunea patriei noastre spre 
comunism.

Tovarăși,
Forța șl maturitatea partidului 

nostru, fuziunea lui cu poporul, 
legătura lui indisolubilă cu rea
litățile țării și ale epocii, carac
terul revoluționar al politicii și 
activității sale își găsesc cea 
mai strălucită întruchipare in 
munca și personalitatea secreta
rului nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarăși,
Contribuția sa excepțională 

la elaborarea politicii parti
dului și statului, capacitatea 
sa de a aplica și de a dez
volta creator marxism-leni- 
nismul, devotamentul său ne
țărmurit față de popor, față de 
Ideile socialismului și comunis
mului, profundul său internațio
nalism, inaltul atașament fața 
de idealurile de pace, progres 
social sl înțelegere intre po
poare, dinamismul, luciditatea 
previziunii, spiritul de inițiativă 
și Înnoire, adincul umanism care 
caracterizează întreaga sa acti
vitate evidențiază proeminenta 
personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înaltele sale 
calități de conducător de partid 
si de stat, de patriot înflăcărat 
și militant de seamă al mișcării 
comuniste internaționale.

Tovarăși,
întregul popor a răspuns in

tr-o impresionantă unanimitate 
la vibranta chemare adresată 
de la tribuna Conferinței Na
ționale de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a face to
tul ca în viitorii 10—15 ani sa 
ridicăm țara noastră la un nivel 
înalt de dezvoltare economica, 
științifică si culturală, să asigu
răm celor ce muncesc un nivel 
de trai superior, lichidind cu 
desăvîrșire răminerea în urma 
pe care* am mostenit-o, depășind 
stadiul de țară' in curs de dez
voltare și înscriind pe deplin 
România pe orbita civilizației 
moderne, în rîndul națiunilor 
dezvoltate ale lumii. , .

Sub semnul acestui obiectiv 
fundamental, se desfășoară in 
prezent în întreaga țară mișca
rea patriotică de masă pentru 
înfăptuirea înainte de termen a 
actualului plan cincinal — ve
rigă importantă a programului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Pe 
primele 7 luni ale acestui an, 
producția globală industriala 
înregistrează o creștere de 12,3 
la sută, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, de
pășind cu circa 4 miliarde de lei 
prevederile planului. Recoltele 
obținute la culturile de vară, ca 
si dezvoltarea în bune condiții 
a celor de toamnă, permit să 
preliminăm o producție agrico
lă bună.

Realizările de pînă acum, în
deplinirea angajamentelor asu
mate de oamenii muncii creea
ză premise trainice pentru avîn- 

tul continuu al construcției eco- 
nomico-sociale a României, pen
tru traducerea în viață a sarci
nilor stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Naționa
lă a partidului.

Analizînd în profunzime căile 
și mijloacele a căror folosire va 
asigura înfăptuirea înainte de 
termen a planului cincinal, par
tidul pune în fața lucrătorilor 
d’n unitățile economice sarcina 
de a acționa cu fermitate pen
tru valorificarea tuturor rezer
velor de care dispune economia 
noastră, pentru sporirea produc
ției, pentru creșterea continua 
a eficienței activității economi
ce. Ei sînt chemați să facă totul 
pentru folosirea intensivă a ca
pacităților de producție și în
cărcarea corespunzătoare a ma
șinilor și utilajelor, scurtarea 
duratei de execuție și de atin
gere a parametrilor proiectați la 
noile obiective de investiții, fo

losirea integrală a suprafețelor 
existente. în centrul attD^el si 
activității organelor de condu
cere economica, de sus sî plnâ 
’os, a organelor si organizaților 
de oartid, trebuie să stea îmbu
nătățirea aprovrrionării teisxieo- 
ma ■.•riale, ridicarea nivelului 
tehnic al producției, moderniza
rea ’ehnciogulcr de fabrxape 
șl îmbunătățirea calității produ
selor, vakclfkarea tupersogră a 
rr.-teriDor prtoe sl nateKaleter, 
redueere* dwtnăeîâicr 'ce oro- 
c -’pe. ridicarea met raorfe a 
p-ccuctivităță muncii In actua
la e'.apâ de dezvoltare a țârii, o 
importanță deosebită pentru 
creșterea eficienței economice au 
dezvoltarea concentrării, specia
lizării și cooperării In produc
ție, buna gospodărire a fondu
rilor materiale si financiare, 
creșterea vitezei d* rotație a a- 
cestcra.
' Partidul cheamă oamenii mun- 
-eii din agricultura să desfășoa
re o intensă activitate pentru fo- 
lnsirea posibilităților existente 
de depășire a sarcinilor de pro
ducție stabilite în planul cinci
nal. Apărarea si conservarea 
fondului funciar. îmbunătățirea 
calităților productive ale solu
lui, sporirea substanțială a pro- 
du ti vită ții zootehniei, utilizarea 
eficientă a bazei tehnico-mate- 
riale și a forței de muncă, întă
rirea disciplinei și perfecționa
rea organizării muncii sînt me
nite să asigure, alături de an
samblul de măsuri privind dez
voltarea mecanizării, irigațiilor, 
chimizării agriculturii, ridicarea 
rapidă a eficienței economice, 
creșterea aportului acestei ra
muri de bază a economiei româ
nești la sporirea venitului na
țional, a bunăstării întregului 
popor.

Oamenii de știință și cultură 
sînt chemați să-și sporească sub
stanțial contribuția la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, să-și pună 
toată priceperea și cunoștințele 
în slujba înfloririi patriei, pe 
baza celor mai înaintate cuce
riri ale științei, tehnicii și cul
turii contemporane.

Pornind de la faptul câ, în 
noua etapă istorică în care a in
trat România, conducerea știin
țifică a vieții economico-sociale 
devine un factor important, de 
care depinde înfăptuirea cu suc
ces a programului partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, partidul 
nostru a stabilit și înfăptuiește 
un ansamblu de măsuri pentru 
continua perfecționare' a plani
ficării și conducerii economiei, 
a întregii vieți sociale în con
cordanță cu cerințele actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării 
țării noastre. Trăsătura funda
mentală a acestor măsuri o con
stituie afirmarea tot mai puter
nică a rolului conducător al par
tidului în întreaga viață socială, 
condiție primordială a făuririi 
noii societăți.

Totodată, partidul pornește de 
la cerințele obiective ale ampli
ficării rolului statului nostru so
cialist în conducerea unitară a 
întregii societăți, în dirijarea 
organizată a tuturor laturilor 
activității economico-sociale. Ho- 
tărîrile adoptate stimulează dez
voltarea activității constructive 
a statului pe baza principiilor 
centralismului democratic, prin 
îmbinarea armonioasă a condu
cerii unitare cu lărgirea conti
nuă a autonomiei organelor te- 
ritorial-administrative și a uni
tăților economico-sociale. Se asi
gură o mai adecvată delimitare 
a atribuțiilor organelor puterii 
și ale administrației de stat, se 
perfecționează controlul asupra 
activității desfășurate în toate 
compartimentele societății.

*Unul din sensurile majore ale 
întregii activități de perfecțio
nare a organizării și conducerii 
vieții sociale îl constituie dez
voltarea și adîncirea democrației 
socialiste, crearea cadrului orga
nizatoric cel mai propice pentru 
participarea efectivă a maselor 
populare la conducerea socie
tății, pentru făurirea de către 
popor a propriei sale istorii. 
Constantă a concepției și a sti
lului de conducere al partidu
lui nostru, necesitatea intrin
secă a făuririi noii orînduiri, de
mocrația noastră socialistă gă
sește în hotărîrile Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român o nouă și trainică teme
lie de dezvoltare și înflorire.

Ansamblul instituțional care 
formează sistemul democrației 
noastre socialiste evoluează în 
direcția conjugării și împletirii 
tot mai strînse a activității par
tidului, statului, a celorlalte or

ganisme sociale. Acesta consti
tuie un proces legic al dezvol
tării socialiste și comuniste, o 
manifestare grăitoare a cresc in
ci®: omogenizări sociale, a in
destructibilei unități de gîndire, 
de voință și acțiune a întregu
lui popor in jurul partidului — 
izvorui si garanția înfăptuirii 
cu succes a programului făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, al înaintării spre co
munism.

sarcinilor pe care ni ie propu
nem In etapa actuală și în per
spectivă implică In mod impe
rios o formație cetățenească de 
tip superior a celor ce muncesc, 
formarea omului înaintat, cu 
conștiință socialistă, multilateral 
dezvoltat, imprimă o valoare so
cială deosebită activității poli
tico-ideologice, de educare mar
xist-leninistă, componentă inse
parabilă a procesului de făurire 
a noii societăți Răspunzind a- 
cestei necesități obiective de 
inestimabila importanță pentru 
\ iitorul poporului nostru, la 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. partidul a elaborat 
și traduce cu consecvență în 
viață un cuprinzător program de 
îmbunătățire a activității ideo
logice și educative, preocupîn- 
du-se de folosirea deplină si în
drumarea unitară a tuturor mij
loacelor de care dispune socie
tatea noastră pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor, 
întreaga activitate ideologico-, 
educativă este orientată .spre" 
înarmarea poporului cu concep
ția științifică despre lume si 
viață — materialismul dialectic 
și istoric —, cu politica Parti
dului Comunist Român care re
prezintă aplicarea creatoare a

(Urmare din pag. I) 
cana, general locotenent tn 
rezervă Gheorghiu Gheorghe 
— foști comandanți de 
mari unități în războiul 
antihitlerist, Vasile Iscru, erou 
al Muncii Socialiste, me
canic șef la Uzinele „23 Au
gust", George Ciucu, rectorul 
Universității — București, Ion 
Căpățînă, directorul Uzinelor 
„Semănătoarea", Ecaterina 
Stancu, directoarea Uzinelor 
textile „7 Noiembrie", Felicia 
Haica, directoarea Liceului 
„Gheorghe Șincai" din Capi
tală, Manolache Mihalache, 
șef de echipă la Uzinele Vul
can, Silvia Drăghia, munci
toare la întreprmderea „Fla
mura Roșie", Georgeta Preda, 
muncitoare la Fabrica de 
Confecții și tricotaje — Bucu
rești.

In sală se aflau membri yi 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, ai Con
siliului de Stat yt ai guver
nului. La adunare au luat 
parte membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai Guvernului, vechi mili- 
■tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, muncitori din 
marile întreprinderi ale Capi
talei, participant la insurec
ția armată de la 23 August 
1944, generali activi și în re
zervă, foști comandanți da 
mari unități pe frontul an
tihitlerist, ofițeri superiori, a- 
cademicieni și alți oameni de 
știință și cultură, activiști de 
partid și dp stat, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezentanți 
ai tuturor generațiilor și pro
fesiunilor, tuturor naționalită
ților conlocuitoare, care alcă
tuiesc marea familie a Româ
niei Socialiste.

La adunarea festivă parti
cipă reprezentanți ai partide- 

j lot comuniste și muncitorești, 

marxism-leninismului în condi
țiile țării noastre. Acționăm 
pentru dezvoltarea largă a in
struirii populației, pentru răs- 
pîndirea în rîndurile ei a cuce
ririlor științei și culturii avan
sate, pentru transformarea prin
cipiilor eticii și echității socia
liste, care au fost supuse de Conr 
ferința Națională în dezbaterea 
întregului popor, în norme de 
viață ale tuturor membrilor de 
partid, ale tineretului comunist, 
ale fiecărui cetățean al Repu
blicii Socialiste România.

Programul elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului» 
hotăririle de importanță istori
că ale Conferinței Naționale, 
care prefigurează cu claritate 
și cutezanță tabloul luminos al 
viitorului apropiat, acționează 
ca un puternic stimulator al 
conștiințelor și accelerator al 
energiilor națiunii, ale tuturor 
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, reprezintă 
angajamentul partidului nostru 
în fața poporului. Partidul, toți 
oamenii muncii din patria noas
tră, au ferma convingere că 
stă în puterile noastre să reali
zăm acest angajament, spre bi
nele și fericirea României so
cialiste, a poporului român.

Stimați tovarăși,
îmbinind organic sarcinile na

ționale cu cele internaționale, 
paralel cu înfăptuirea vastului 
program de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, România se afirmă în 
lumea contemporană ca un stat 
care militează cu fermitate pen
tru colaborare, pace și progres 
social.

Partidul Comunist Român și 
Guvernul Republicii Socialiste 
România situează in mod sta
tornic in centrul activității lor 
internaționale. întărirea priete
niei. solidarității și colaborării 
multilaterale cu toate țările so
cialiste. de care sintem legați 
prin comunitatea de orinduire. 
ideologie, țeluri și aspirații fun
damentale.

O deosebită importanță pen
tru dezvoltarea, pe multiple 
planuri. a relațiilor cu țările 
socialiste au avut întîlnirile 
si convorbirile conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu cei mai înalți conducă
tori de partid și de stat 
din Uniunea Sovietică. Repu
blica Populară Chineză. R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacă. 
R.P.D. Coreeană. Republica 
Cuba. R. D. Germană. R.S.F. 
Iugoslavia. R. P. Mongolă. R. P. 
Polonă. R. P. Ungară. R. D. 
Vietnam. De asemenea se dez
voltă colaborarea tovărășească 
cu R.P. Albania.

Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
nostru a dat o înaltă apreciere 
șx deplină aprobare activității 
depeșe de tovarășul Nicolae 
Ceacsescs la recenta intilnire 
din Cnmeea a conducătorilor 
de partide dfn unele țări socia
liste in scopul dezvoltării 
prieteniei și colaborării între 
țările socialiste participante, al 
întăririi socialismului și păcii 
în lume.

Totodată. Comitetul Executiv 
a apreciat că recenta intilnire 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului 

* nostru, cd tovarășul Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., reprezintă o 
nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea continuă a rela
țiilor în toate domeniile între 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică.

Tovarăși.
România participă activ la di

viziunea internațională socialis-: 
tă a muncii, dezvoltind colabo
rarea economică și cooperarea 
in producție, știință și tehnică 
cu toate țările socialiste. De 
baza principiilor internaționa
lismului socialist, ale egalității 
depline in drepturi, respectării 
suveranității și independenței 
naționale, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești. A-

aflați la odihnă tn țara noas
tră, tovarășii Santiago Car- 
riUo, secretar general al P.C. 
din Spania, Luis Carlos Pres
tez, secretar general al P.C 
Brazilian, Stane Dolanț, se
cretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Leonid 
Vasilievioi Smirnov, membru 
al C.C. al P.C U.S., vicepre
ședinte al Conciliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Narciso Isa 
Conde, secretar general al 
P.C. Dominican, Kiro Gligo- 
roc, membru al Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Ugo Pecchioli, membru al Bi
roului Politic y» al Secretaria
tului P.C. Italian, Eduardo 
Mora Valverde, secretar ge
neral adjunct al Partidului 
Avangărzii Populare din Cos
ta Rica, Paul Laurent, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Jean Blume, mem
bru al biroului Politic al P.C. 
din Belgia, Hubsch Femană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al P.C. din Luxemburg, 
Andrei Marinț, secretar al 
Secretariatului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Slovenia, 
Guido Cappellonni, membru 
al C.C. al P.C. Italian.

Au participat, de aseme
nea, delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română, con
dusă de V. K. Uspenski, mi
nistrul industriei locale al 
R.S.F.S.R., deputat în Sovie
tul Suprem al R.S.F.S.R., de
legația de ziariști din R.P. 
Chineză, condusă de Li Yen- 
nien, responsabil la redacția 
agenției „Sîn Hua", delegația 
Comitetului orășenesc Sofia 
al P.C. Bulgar, condusă de 
Nikolai Dulgherov, secre
tar al Comitetului oră
șenesc de partid, delegația 
Partidului de stingă — Co
muniștii din Suedia, condusă 
de B. Svensson, membru al 
C.C. al Partidului, delegația 

cordăm toată atenția lărgirii 
cooperării cu țările membre ale 
C.A.E.R., in cadrul „Programu
lui complex", menit să contri
buie la progresul multilateral 
al fiecărei țări, la egalizarea 
nivelurilor de dezvoltare econo
mică a statelor membre, la va
lorificarea tot mai eficientă a 
resurselor lor materiale și uma
ne. România dezvoltă relațiile 
de colaborare, pe plan militar, 
cu țările care fac parte din 
Tratatul de la Varșovia, al că
rui membru este, lărgește cola
borarea cu armatele tuturor 
țărilor socialiste, fiind gata ori- 
cînd să-și aducă contribuția la 
apărarea păcii, împotriva ori
cărui atac imperialist.

Partidul și guvernul nostru 
acordă o atenție deosebită dez
voltării multilaterale a relații
lor cu. tinerele state indepen
dente, ‘sprijinirii eforturilor lor 
de progres, solidarității active 
cu mișcările de eliberare na
țională, în interesul luptei co
mune împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocolo- 
nialismului.

în același timp, acționînd în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice și pornind de la premi
sa că in condițiile revoluției 
stiințifico-tehnice contempora
ne încadrarea activă în divizi
unea mondială a muncii, 
schimburile internaționale și 
colaborarea tehnico-economică 
reprezintă o necesitate strin
gentă. România militează pen
tru dezvoltarea colaborării și 
cooperării pe plan economic și 
în alte domenii cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orîndu- 
ire socială, pe baza respectării 
reciproce a suveranității și in
dependenței, egalității și avan
tajului reciproc.

Conducerea partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
adus o remarcabilă contribuție 
teoretică la analiza schimbări
lor intervenite în raportul de 
forțe pe plan mondial, a impor
tantelor mutații ce au loc în e- 
voluția social-politică a lumii 
contemporane, trăgînd de aici 
concluziile ce se impun pentru 
dezvoltarea relațiilor internațio
nale, pentru asigurarea păcii 
în lume. De o excepțională în
semnătate principială și practică 
sînt în acest sens propunerile 
concrete adresate comunității 
mondiale de la tribuna Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român privitoare la 
necesitatea afirmării și respec
tării depline a principiilor și 
normelor democratice în rapor
turile dintre toate statele lu
mii.

Militînd activ pentru ' înfăp
tuirea securității europene. Ro
mânia socotește că la temelia 
acesteia trebuie să stea res
pectarea riguroasa a egalității 
în drepturi a tuturor statelor, 
a independenței și suveranității 
fiecărei națiuni. neamestecul 
în treburile interne, avantajul 
reciproc. Se impune adoptarea 
unui acord comun, sub formă 
juridică corespunzătoare, prin 
care fiecare stat să se anga
jeze că renunță la amenințarea 
cu forța în relațiile cu cele
lalte țări. Guvernul român este 
de părere că. securitatea euro
peană creînd condițiile care 
să pună capăt oricărei amenin
țări la adresa păcii pe conti
nentul nostru, trebuie, în ace
lași timp, să ducă la intensifi
carea cooperării, dezvoltării 
schimburilor economice și teh- 
nico-științifice, fără nici o dis
criminare, în interesul tuturor 
țărilor europene. In spiritul 
concepției generale despre în
tărirea securității și dezvoltarea 
cooperării constructive între 
state și națiuni, România a ac
ționat și va acționa în conti
nuare pentru realizarea unei 
colaborări trainice între state
le balcanice.

Țara noastră acordă o însem
nătate deosebită stingerii ac
tualelor focare de război. în 
acest sens, România se pronun
ță cu fermitate pentru înceta
rea agresiunii S.U.A. în Viet-

Mișcării Social-Democrate 
din Danemarca, condusă de 
Karl Johan Mortensen, secre
tarul grupului parlamentar 
Social-Democrat, delegația 
Comitetului județean Ruse 
al P.C. Bulgar, condusă de 
Racio Stoianov, secretar al 
Comitetului, delegația Comi
tetului comunal de partid 
Praveț (R.P. Bulgaria), con
dusă de Dimităr Naidenov, 
secretar al Comitetului, pre
cum și alți oaspeți, aflați la 
odihnă, din R.P. Chineză, 
R.P. Ungară și Republica 
Cuba.

în sală erau prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați la București, atașați 
militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic, precum și co
respondenți ai presei străine.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

„Aniversăm astăzi — a 
spus vorbitorul — împlinirea 
a 28 de ani de la victo
ria insurecției armate și eli
berarea României de sub ju
gul fascist — eveniment cru
cial în istoria poporului 
nostru, a luptei sale pentru 
libertate națională și sociala, 
pentru propășirea scumpe* 
noastre patrii. Răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste la 
23 August 1944 a dat un curs 
nou dezvoltării României, a 
deschis calea unor profunde 

transformări politice și socia
le, calea făuririi dc către po
porul nostru a societății so
cialiste.

Avem deosebita bucurie, să 
salutăm prezența la adunarea 
festivă de astăzi, a conduce
rii partidului și statului nostru 

nam și respectarea dreptului 
sacru al popoarelor Indochinei 
de a-și soluționa singure pro
blemele, fără nici un amestec 
străin. De asemenea, țara noas
tră se pronunță pentru adopta
rea unei soluții politice în O- 
rientul Mijlociu, pe baza rezo
luției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Abordînd cu toată răspunde
rea problema cardinală a de
zarmării. țara noastră socoteș
te că a sosit timpul să se trea
că de la vorbe la fapte, la a- 
doptarea unor măsuri de natură 
să asigure oprirea cursei înar
mărilor, înghețarea bugetelor 
militare, elaborarea unui pro
gram concret pentru interzice
rea fabricării armamentului nu
clear și a altor mijloace de ex
terminare în masă, lichidarea 
treptată a acestor arme, sub 
control internațional, desființa
rea bazelor militare și retrage
rea trupelor de pe teritoriile 
altor state. Toate acestea tre
buie să ducă la înfăptuirea de
zideratului vital al omenirii, 
înfăptuirea dezarmării generale 
și totale și, în primul rind, a 
celei nucleare.

Pornind de la cerințele vi
tale ale dezvoltării sociale con
temporane. Partidul Comunist 
Român acționează cu toată con
secvența pentru lărgirea cola
borării și întăririi solidarității 
internaționale a mișcării ' co
muniste și muncitorești, a ma
relui front revoluționar antiim- 
perialist. îndeplinindu-și nea
bătut îndatoririle sale interna
ționale, partidul nostru. își dez
voltă și întărește contactele și 
cooperarea cu toate partidele 
comuniste, cu forțele revoluțio
nare, democratice, antiimperia- 
liste de pretutindeni, împletind 
astfel. în mod armonios. în
deplinirea sarcinilor naționale 
cu activitatea internațională, 
cu participarea activă la lupta 
pentru progres social, împotri
va imperialismului, pentru co
laborare și pace în lume.

întreaga politică internă și 
externă a României au asigu
rat țării noastre o poziție dem
nă în rîndul națiunilor lumii, 
un loc de seamă în frontul 
mondial al forțelor păcii și 
progresului. Și pe viitor, po
porul nostru, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, va de
pune toate eforturile pentru ca 
glasul său să se facă auzit în 
toate problemele de care de
pinde dezvoltarea colaborării și 
cooperării între state, consoli- i 
darea păcii mondiale.

Dragi tovarăși,
Poporul român sărbătorește 

istorica victorie de acum 28 de 
ani. într-un climat de intensă 
mobilizare creatoare, încrezător 
în forțele și viitorul său, acțio- 
nind hotărît pentru traducerea 
In viață a mărețelor obiective 
elaborate de partid p-entru fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum, pe toate tărîmurile de ac
tivitate, înalta conștiință patri
otică a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, a tineretului 
nostru, . a tuturor oamenilor 
muncii din România, fără deo
sebire de naționalitate, ho- 
tărîrea cu care ei transpun în 
viață linia politică a partidu
lui, cons.tituie garanția înfăptu
irii mărețului program de dez
voltare economico-socială a 
României, accelerării mersului 
ei înainte pe drumul socialis
mului și comunismului.

Trăiască poporul român, con
structor al socialismului !

Trăiască scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Ro
mânia !

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului pe calea socialis
mului și comunismului, în 
frunte cu secretarul nostru 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Trăiască socialismul, liberta
tea. și pacea în lume !

în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Primit cu puternice aplau
ze, ia cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Radulescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

Cuvîntarea este subliniată, 
în repetate rînduri, cu vii a- 
plauze. în sală domnește o 
atmosferă de puternic entu
ziasm. Sub înalta cupolă ră
sună însuflețite ovații în cins
tea Partidului Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al 
poporului nostru pe drumul 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, față 
de secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de patria so
cialistă

In încheierea adunării a 
avut loc un spectacol festiv 
consacrat memorabilului eve
niment aniversat.

Au fost înțrepretate lucrări 
muzicale, literare și coregra
fice închinate zilei de 23 Au
gust, Partidului Comunist Ro
mân, patriei noastre — Re
publica Socialistă România. 
A^ fost evocate, de aseme
nea, pagini din istoria plină 
de bătălii și victorii a po
porului român Amplul e- 

cou patriotic al Conferinței 
Naționale a partidului din iu
lie 1972 și-a găsit o vibrantă 
expresie în cîntecul „Glasul 
partidului" pe versuri din 
Raportul prezentat la Confe
rință. Bogatul program de 
înaltă ținută, a cuprins, de 
asemenea, numeroase piese 
instrumentale și vocale, dan
suri românești, maghiare, ger
mane si ale altor naționalități 
conlocuitoare din țara noastră.

La încheierea spectacolului, 
artiștiloi le-au fost oferite 
flori din partea conducerii de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România.
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DECRET
cu privire la majorarea pensiilor 

de asigurări sociale de stat, pensiilor
I. 0. V. R. și ajutoarelor sociale

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia decretează:

ART. 1. — Pensiile de asigurări sociale de 
stat, pensiile I.O.V.R. și ajutoarele sociale se 
majorează, pe data de 1 noiembrie 1972, po
trivit prezentului decret.

ART. 2. — Pensiile pentru limită de vîrstă 
și cele de invaliditate, în cuantum de pînă la
550 lei inclusiv, se majorează cu 30 la sută.

ART. 3. — (1) Pensiile pentru limită de vîrstă 
și cele de invaliditate, al căror cuantum depă
șește 550 lei, se majorează după cum urmează :

a) cu 25 la sută, pensiile stabilite pînă la 31 
iulie 1959, precum și cele stabilite după această 
dată pe baza salariilor folosite la recalcularea 
pensiilor din anul 1959 ;

b) cu 15 la sută, pensiile stabilite în perioada 
1 august 1959 — 31 decembrie 1963 ;

c) cu 10 la sută, pensiile stabilite în perioa
dele 1 ianuarie 1964 — 31 decembrie 1966 și 
23 octombrie 1968 — 31 octombrie 1972.

(2) Pensiile pentru limită de vîrstă și cele 
de invaliditate, cuprinse între 551 și 650 lei, 
majorate potrivit alineatului 1, nu pot fi mai 
mici de 715 lei.

(3) Cuantumul pensiilor pentru limită de 
vîrstă și cele de invaliditate, cuprinse între
551 și 714 lei, stabilite în perioada 1 ianuarie 
1967 — 22 octombrie 1968, va deveni 715 lei.

ART. 4. — Pensiile de urmaș se majorează 
corespunzător majorării ce s-ar cuveni pensiei 
susținătorului decedat, in raport atît de cuan
tumul pensiilor, cît și de perioadele în care se 
încadrează, astfel:

a) cu 30 la sută, indiferent de perioada în 
care au fost stabilite, pensiile de urmaș de 
pînă la :

— 275 lei inclusiv, în cazul unui singur ur
maș ;

— 413 lei inclusiv, în cazul a doi urmași :
— 550 lei inclusiv, in cazul a trei sau mai 

multi urmași:
b) cu procentul ce s-ar fi cuvenit pensiei 

susținătorului, fără a putea fi mai mici de :
—358 lei, pensiile mai mari de 275 lei, pentru 

un urmaș :
— 537 lei, pensiile mai mari de 413 lei, pentru 

doi urmași ;
— 715 lei, pensiile mai mari de 550 lei, pentru 

trei sau mai mulți urmași;

c) Pensiile de urmaș din perioada 1 ianuarie 
1967 — 22 octombrie 1968, ale căror cuantumuri 
sînt cuprinse între limitele prevăzute la litera b, 
vor deveni : 358 lei în cazul uni urmaș, 537 lei 
pentru doi urmași, 715 lei pentru trei sau mai 
multi urmași.

ART. 5. — Pensiile care au fost recalculate 
sau transformate, cu modificarea bazei de calcul, 
se majorează cu procentul aferent perioadei în- 
lăuntrul căreia s-a efectuat ultima dată o ast
fel de recalculare sau transformare. Pensiile 
recalculate sau transformate, fără modificarea 
bazei de calcul, se majorează cu procentul co
respunzător perioadei în care au fost stabilite.

ART. 6. — Pensiile I.O.V.R. se majorează după 
cum urmează :

a) pensiile invalizilor și accidentaților de 
război, ale urmașilor acestora, precum și ale 
urmașilor celor morți sau dispăruți în război, 
stabilite pe bază de solde sau salarii, se majo
rează după criteriile și cu procentele prevăzute 
pentru pensiile de asigurări sociale de stat, de 
invaliditate sau de urmaș ;

b) pensiile invalizilor si accidentaților de 
război, ale urmașilor acestora, precum și ale ur
mașilor celor morți sau dispăruți în război, 
stabilite în cuantumuri fixe, se majorează eu 
23 la sută.

ART. 7. — Ajutoarele sociale de toate cate
goriile se majorează cu cîte 50 let

ART. 8. — Pensiile stabilite sau majorate, 
nominal, prin decrete ale Consiliului de Stat 
sau prin notăriri ale altor organe, legal com
petente, se majorează după criteriile și cu pro
centele prevăzute pentru pensiile de asigurări 
sociale de stat, cu excepția celor menționate 
în anexa la prezentul decret, care nu benefi
ciază de majorare.

.ART. 9. — Fracțiunile de leu. rezultate din 
calculul majorărilor de pensii, se întregesc la 
un leu, în favoarea pensionarilor.

ART. 10. — Pensionarilor și beneficiarilor de 
ajutor social care, ca efect al majorării, ar 
urma să piardă drepturile privind procurarea 
combustibililor solizi și acordarea de burse șco
lare, de care beneficiază la data majorării, li 
se mențin în continuare aceste drepturi.
Președintele Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUSESCU

DECRET
cu privire la majorarea pensiilor

militare de stat
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia decretează:

ART. 1. — Pensiile militare de stat se ma
jorează, pe data de 1 noiembrie 1972, potrivit 
prezentului decret.

ART. 2. — Pensiile de serviciu și cele de 
invaliditate, în cuantum de pînă la 550 lei in
clusiv, se majorează cu 30 la sută.

ART. 3. — (1) Pensiile de serviciu șl cele de 
invaliditate, al cărui cuantum depășește 550 lei, 
se majorează după cum urmează :

a) cu 25 la sută, pensiile celor trecuți în re
zervă sau retragere pînă la 1 ianuarie 1949 ;

b) cu 20 la sută, pensiile celor trecuți în re
zervă sau retragere din unitățile Ministerului 
Forțelor Armate și ale fostei Direcții generale 
a serviciului muncii în perioada de la 1 ia
nuarie 1949 pînă la 27 mai 1958, precum și pen
siile celor trecuți in rezervă sau retragere din 
unitățile Ministerului de Interne în perioada 
de la 1 ianuarie 1949 pînă la 16 aprilie 1958 ;

c) cu 15 la sută, pensiile celor trecuți în re
zervă sau retragere din unitățile Ministerului 
Forțelor Armate și ale fostei Direcții generale 
a serviciului muncii în perioada de la 27 mai 
1958 pînă la 1 octombrie 1964, precum și pensiile 
celor trecuți în rezervă sau retragere din uni
tățile Ministerului de Interne în perioada de la 
16 aprilie 19o8 pînă la 1 octombrie 1964 ;

d) cu 10 la sută, pensiile celor trecuți în re
zervă sau retragere în perioada de la 1 oc
tombrie 1964 pînă la 1 ianuarie 1967 și de la 
23 octombrie 1968 pînă la 1 noiembrie 1972. Cu 
același procent se majorează și pensiile celor 
trecuți în rezervă sau retragere în perioada 
1 ianuarie 1967 — 22 octombrie 1968, dacă au 
fost stabilite în perioada de la 23 octombrie 
1968 și pînă la 1 noiembrie 1972.

(2) Pensiile de serviciu și cele df invalidi
tate^ cuprinse între 551 și 650 lei, majorate 
potrivit alineatului 1, nu pot fi mai mici de 
715 lei.

(3j Pensiile de serviciu și cele de invalidi
tate, cuprinse intre 551 și 714 lei. stabilite în 
perioada 1 ianuarie 1967 — 22 octombrie 1968 
— pentru cei trecuți în rezervă sau retragere 
în această perioadă, vor deveni 715 lei.

ART. 4. — Pensiile de urmaș se majorează 
corespunzător majorării ce s-ar cuveni pensiei 
susținătorului decedat, în raport atît de cuan
tumul pensiilor cit și de perioadele în care se 
încadrează, astfel :

a) cu 30 la sută, indiferent perioada în 
care au fost stabilite — pensiile de urmaș de 
pînă la :

— 275 lei inclusiv, în cazul unui singur 
urmaș ;

— 413 lei inclusiv, în cazul a doi urmași ;
— 550 lei inclusiv, în cazul a trei sau mai 

mulți urmași.
b) cu procentul ce s-ar fi cuvenit pensiei 

susținătorului, fără a put^a fi mai mici de :
— 358 lei, pensiile mai mari de 275 lei, pen

tru un urmaș ;
— 537 lei, pensiile mai mari de 413 lei, pen

tru doi urmași ;
— 715 lei, pensiile mai mari de 550 lei, pen

tru trei sau mai mulți urmași.
c) pensiile de urmaș stabilite în perioada 1 

ianuarie 1967 — 22 octombrie 1968, — în caz că 
susținătorii lor au ieșit din cadrele permanente 
în această perioadă, ale căror cuantumuri sînt 
cuprinse între limitele prevăzute la litera „b“ 
vor deveni : 358 lei în cazul unui urmaș. 537 lei 
pentru doi urmași, 715 lei pentru trei sau mai 
multi urmași.

.ART. 5. — Pensiile stabilite sau majorate no
minal prin decrete ale Consiliului de Stat sau 
prin hotârîri ale altor organe legal compe
tente. se majorează după criteriile și cu pro
centele prevăzute la articolul 3 din prezentul 
decret, in raport de data de la care aceste 
pensii au fost stabilite sau majorate, indiferent 
de data trecerii In rezervă sau retragere.

ART. 6. — Fracțiunile de leu, rezultate din 
calculul majorărilor de pensii, se întregesc la 
un leu, în favoarea pensionarilor.

ART. 7. — Pensionarilor militari care, ca 
efect al majorării, ar urma să piardă dreptu
rile privind procurarea combustibililor solizi 
și acordarea de burse școlare de care benefi
ciază la data majorării, li se mențin în conti
nuare aceste drepturi.
Președintele Consiliului de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea unor delegații de peste hotare 

pentru a participa la manifestările prilejuite 

de sărbătorirea zilei de 23 August

La invitația unor comitete 
județene de partid au sosit în 
țara noastră numeroase dele
gații din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia,

Republica Populară Ungară și 
Uniunea Sovietică — alcătuite 
din reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat — 
pentru a participa la manifestă
rile prilejuite de cea de a 28-a 
aniversare a eliberării patriei.

ANUNȚ
Liceul de cultura generală 

Hirlău, județul lași, anunță 

pe cei interesați câ pentru 

sesiunea de examene de ad

mitere in liceu, din 1-5 sept. 
1972 mai sint 130 locuri.

Liceul dispune de internat 

și cantină.
înscrierile se fac zilnic la 

secretariatul liceului pină la 

data de 31 august a.c.

ÎN LUNA SEPTEMBRIE VA APARE

„ERA SOCIALISTA"
Revistă teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R.
Ținînd seama de etapa de dezvoltare a țării noastre, de cerințele ac

tuale ale activității politice-ideologice, revista „Lupta de clasă" se trans
formă într-o publicație cu apariție bilunară, purtînd denumirea Era 
socialistă.

Prețul de vinzare al publicației ERA SOCIALI STA este de 3 lei exemplarul. . ,
Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzării din întreprinderi, 

instituții și de la sate. Revista se va găsi de vinzare in librării și chioșcurile de difuzare a 
presei.

Prețul abonamentului anual — 24 de numere : 72 lei.

Noi lapte de onoare în cronica întrecerii socialiste
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TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU »

Integrați organic în marele 
efort constructiv al poporului 
nostru, care înfăptuiește cu ho- 
tărîre și abnegație vastul pro
gram stabilit de Conferința Na
țională a. partidului, oamenii 
muncii din județul Arad, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, întîmpinînd 
marea sărbătoare a eliberării 
patriei — ziua de 23 August — 
în condițiile unei munci entu
ziaste de avînt creator, au a- 
sigurat îndeplinirea planului 
producției industriale cu 9 zile 
înainte de termen, obținînd 
peste plan 11 vagoane de călă
tori, 47 vagoane marfă, 16

FILATURA DE BUMBAC DIN VASLUI A INTRAT
ÎN FUNCȚIUNE CU 40 DE ZILE MAI DEVREME

în pragul marii 
sărbători a eliberă
rii, la Vaslui a in
trat în funcțiune, 
cu 40 de zile înain
te de termen, fila
tura de bumbac, o- 
biectiv de primă 
mărime de pe tînă- 
ra platformă indus
trială a acestei lo
calități- Noua în-

treprindere este do
tată cu utilaje mo
deme de mare ran
dament. Textiliștii 
vasluieni s-au an
gajat să depună 
toate eforturile 
pentru ca această 
unitate sa atingă 
parametrii proiec
tați cu două luni 
mai devreme.

Tn același oraș a 
fost dat în folosin
ță noul spital cu 
705 locuri, unitate 
care va asigura o 
asistență medicală 
complexă, fiind și 
un for metodologic 
de îndrumare a ac
tivității sanitare 
din județ.

A început electrificarea căii ferate
Timișoara-Curtici

Au început, cu 
inte de termenul 
țial, lucrările de 
re a liniei de 
Timișoara-Curtici, 
de interes național prevăzut

un an îna- 
stabilit ini- 
electrifica- 
cale-ferată 

obiectiv

în hotărîrile celui de-al 
10-lea Congres al partidului. 
Constructorii timișoreni s-au 
angajat să realizeze in acest 
an peste 50 la sută din va
loarea înscrisă în proiect.

Marți, la capătul benzii de montaj a Uzinei de autoturisme 
din Pitești si-a făcut apariția cel de-al 70 000-lea autoturism 
,,Dacia", succes închinat marii sărbători a Eliberării.

La capătul unei experiențe de patru ani, constructorii pi- 
teșteni au ajuns să realizeze un autoturism la fiecare 5 minute.

Datorită caracteristicilor funcționale superioare, autoturis
mele noastre s-au impus atenției multor beneficiari externi, 
prezenți la tîrgurile și saloanele internaționale de la Dusseldorf, 
Cairo, Pekin, Moscova, Salonic, Brno, Poznan, Budapesta.

strunguri, mobilă în valoare de 
11 milioane lei, însemnate can
tități de țesături, confecții și 
încălțăminte.

Continuînd activitatea în ace
lași ritm, în spiritul deplinei 
responsabilități față de angaja
mentele asumate în întrecerea 
socialistă vom realiza pînă la 
sfîrșitul acestei luni o produc
ție marfă suDlimentară de 155 
milioane lei, ceea ce reprezintă 
angajamentul luat de industria 
județului pe întregul an 1972.

Vă încredințăm, stimate to
varășe secretar general, că re
zultatele obținute de colectivele 
de muncă din județ sînt o che
zășie a îndeplinirii planului cin
cinal înainte de termen, că nu 
ne vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Conferința Națio
nală a partidului

în aceste zile în care întregul 
nostru popor este angrenat în- 
tr-o efervescentă activitate 
creatoare, într-un deosebit e- 
fort constructiv de a transforma 
în fapte mărețele sarcini tra
sate de înaltul forum al comu
niștilor — Conferința Națională 
a_ P.C.R.— toți oamenii muncii 
din unitățile economice ale ju
dețului Covasna, vă raportează 
că au îndeplinit sarcinile de 
plan la indicatorii producției 
marfă și producție globală, pe 
oct luni ale acestui 
zile mai devreme.

Întreaga depășire a 
marfă are echivalent 
metri pătrați țesături 
bac, 1 468 metri cubi 
rășinoase, 1 880 metri 
restea fag, confecții 
valoare de peste 12 milioane 
lei, 27 500 tone lignit, și altele.

Continuînd activitatea în ace
lași ritm și în spiritul deplinei 
responsabilități față de angaja
mentele ce ni le-am asumat în 
acest an, vom realiza pînă la 
sfîrșitul lunii o producție mar
fă suplimentară de peste 50 
milioane lei, îndeplinind astfel 
integral angajamentele anuale.

Vă asigurăm iubite tovarășe 
secretar genera! că oamenii 
muncii din județul Covasna, ro
mâni și maghiari — uniți în

an. cu 11

producției 
în 93 mii 
din bum- 
cherestea 
cubi che- 
textile în

muncă și idealuri nu vor‘„pre- . rnbuă; fabrică din Vaslui, alătu- 
cupeți nici uri eforț perftfu a rîridu-și /eforturile întregului 
îndeplini prevederile planului; Ji3dpț?C',i care, mobilizat de istori- 
cincinal înainte de termen; așa cele' “libt&ritV ,ale Conferinței 
cum ne-am angajat în fața par- Naționale a partidului, de înflă- 

. - căratele Dumneavoastră chemări
adresate clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, își dedică în
treaga energie, capacitate crea
toare, talentul și hărnicia în
deplinirii planului cincinal îna
inte de termen.

Intrarea în circuitul produc
ției industriale a noii fabrici 
din orașul Vaslui, constituie o 
dovadă elocventă a justeței po
liticii partidului nostru, promo
vată cu înaltă consecvență re
voluționară de Dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar gene
ral, de repartizarea armonioasă 
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul patriei.

Oamenii muncii de pe aceste 
frumoase și străvechi melea
guri răspund prin fapte de 
muncă, prin pasiune și dăruire 
grijei ce o acordați dezvoltării 
tuturor zonelor țării, de care 
și județul Vaslui beneficiază 
din plin, fiind hotărîți să de
pună toate eforturile pentru 
transpunerea în viață a direc
tivelor partidului.

Mulțumindu-vă din toată ini
ma pentru acest nou dar, expri- 
mînd gîndurile și sentimentele 
celor peste 25.000 de locuitori ai 
orașului Vaslui, vă încredin
țăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate 
eforturile pentru a răspunde cu 
demnitate și recunoștință spri
jinului pe care ni-1 acordați 
permanent, efectiv și direct. Ne 
angajăm că vom lua toate mă
surile și vom munci cu deose
bită rîvnă pentru scurtarea cu 
două luni a termenului de atin
gere a parametrilor proiectați, 
in acest fel tînărul nostru co
lectiv se încadrează încă de azi 
în efortul general al întregului 
popor care muncește cu multă 
însuflețire și entuziasm pentru 
transpunerea în viață a progra
mului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră 
patrie.

tidului, a dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Mîndri de marile noastre în
făptuiri obținute sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, în
crezători în viitorul luminos al 
patriei, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile co- 
vasnene, angajați în marea ope
ră de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, își 
reafirmă azi, la 23 August, do
rința lor nestrămutată de a 
transpune în viață hotărîrile 
Conferinței Naționale a P.C.R., 
de a înscrie în cartea de aur 
a întrecerii socialiste, noi suc
cese în întlmpinarea unui sfert 
de veac de la proclamarea re
publicii.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și de satisfacție a 
bucuriei împlinite, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii Filatu
rii de bumbac din Vaslui, tră
iesc un eveniment deosebit pen
tru orașul și județul nostru, 
prilejuit de punerea în funcție 
a primei fabrici din șirul o- 
biectivelor industriale, ce vor 
fi date în folosință în actualul 
cincinal în județul Vaslui.

în preajma sărbătoririi celei 
de a 28-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist, 
colectivul nostru raportează 
conducerii partidului, Dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
în cinstea zilei de 23 August și 
a celei de-a XXV-a aniversări 
a proclamării republicii, a de
pus eforturi susținute și a reu
șit, cu sprijinul constructorilor, 
proiectanților, organelor locale 
de partid și de stat, să pună în 
funcțiune această întreprindere 
cu 40 de zile înainte de ......
ceea ce va determina 
nirea în mod exemplar 
nilor de plan pe 1972 și 
jamentelor asumate în 
rea socialistă.

Tînărul eșalon de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, începe 
astăzi activitatea productivă în

termen, 
îndepli- 
a sarci- 
a anga- 
întrece-

Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări 
a eliberării patriei de sub jugul fascist

DEPUNERI DE COROANE
Cu prilejul celei de-a 

XXVIII- aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist, 
în cursul dimineții de marți, au 
avut loc solemnități la Monu
mentul Eroilor Luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumentul 
eroilor patriei și la Monumen
tul eroilor sovietici.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Minis
terului Forțelor Armate, și Mi
nisterului de Interne. Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Comitetului Cen
tral al U.T.C. și Consiliului
U. A.S.R., Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Consiliu
lui popular al municipiului 
București, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din 
războiul antifascist. Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, 
precum și din partea unor co
lective de muncă din mari în
treprinderi bucureștene.

Grupuri de pionieri au depus 
jerbe de flori.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Virgil Trofin. Ilie 
Verdeț, Gheorghe Cioară. Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Ion Pățan, Ion 
Dincă. precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., membri ai Con
siliului de Stat și ai Guvernu
lui, generali activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul ’ antihitlerist, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
delegații de oameni ai muncii 
din întreprinderile si instiuțiile 
bucureștene.

La sosirea conducătorilor de 
partid și de stat, companii de 
onoare ale Forțelor noastre ar
mate și ale gărzilor patriotice, 
aliniate in fața monumentelor, 
au prezentat onorul. A fost in
tonat Imnul de stat al Republi
cii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovie
tici, unde se aflau prezenți
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei, s-au 
intonat imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

Cei prezenți la solemnități au 
păstrat un moment de recule
gere. S-a primit apoi defilarea 
companiilor de onoare.

w
în cursul aceleiași dimineți, 

la Cimitirul militarilor britanici 
căzuți pe teritoriul României in 
lupta împotriva fascismului, au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, 
Ministerului Forțelor Armate și 
Comitetului executiv al Consi
liului popular al județului Il
fov.

La solemnitate au luat parte 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Gheor
ghe Necula. vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale. Atha- 
nase Joja, membru al Consiliu
lui de Stat, generali și ofițeri 
superiori, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față It. col. John 
Henry Roggers. atașatul aero, 
și membri ai Ambasadei Marii 
Britanii la București.

S-au intonat imnurile de stat 
ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere. S-a pri
mit, apoi, defilarea companiei 
de onoare.

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului ți a 
patriei, pentru socialism

La Monumentul eroilor sovietici

La Monumentul eroilor patriei

La Cimitirul militarilor britanici

ORDIN DE ZI
al ministrului Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România

La 23 August aniversăm împlinirea a 28 de ani de la înfăptui
rea insurecției armate și eliberarea României de sub jugul fas
cist — cea mai mare sărbătoare a poporului nostru — în atmo
sfera puternicului avînt constructiv generat de Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român, eveniment de însemnă
tate istorică in lupta națiunii noastre socialiste pentru progresul 
multilateral al țării.

Sărbătorind aniversarea mărețului act de la 23 August 1944, 
poporul român aduce un fierbinte omagiu tuturor fiilor săi, care, 
in frunte cu comuniștii, au luptat cu eroism pentru dobîndirea 
libertății patriei și înfririgerea fascismului. El își exprimă, tot
odată, sentimentele de profundă recunoștință față de Uniunea 
Sovietică și glorioasa sa armată, care au adus o contribuție ho- 
tăritoare la eliberarea României de sub dominația Germaniei 
naziste.

însuflețiți de exemplul oamenilor muncii, care își consacră În
treaga lor capacitate realizării înainte de termen a planului cin
cinal, militarii de toate gradele îndeplinesc cu devotament și 
dăruire sarcinile încredințate de comandantul suprem al Ferțe- 
lor Armate, își ridică necontenit nivelul pregătirii de luptă și 
politice, își fac cu cinste datoria pe șantierele economiei națio
nale. Comandanții, organele și organizațiile de partid și ale 
U.T.C. militează cu perseverență pentru transpunerea în viață a 
hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, considerînd o în
datorire de cea mai mare răspundere perfecționarea întregului 
proces instructiv-educativ, în vederea formării unor luptători 
iscusiți, cu o înaltă conștiință ostășească și civică, a întăririi pu
terii combative a unităților și marilor unități.

Ducînd mai departe tradițiile luminoase făurite de înaintași, 
mîndri de prezentul socialist și viitorul comunist al țării, ani
mați de sentimentele patriotismului înflăcărat, militarii armatei 
noastre populare susțin unanim politica internă și externă, mar- 
xist-leninistă a Partidului Comunist Român, își respectă cu cre

dință jurămîntul de a fi străjuitori de nădejde ai cuceririlor re
voluționare ale poporului, ai independenței și suveranității na
ționale.

Educate în spiritul internaționalismului proletar. Forțele Ar
mate ale Republicii Socialiste România sînt, totodată, gata ca, 
alături de armatele statelor membre ale Tratatului de la Varșo
via, ale tuturor țărilor socialiste, să apere cauza socialismului 
și păcii. . . , .

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri 
și generali, .

Cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a înfăptuirii insu
recției armate și eliberării României de sub jugul fascist, vă 
felicit și vă urez noi succese în perfecționarea măiestriei ostă
șești, in îndeplinirea misiunii de onoare încredințate armatei de 
către partid și guvern.

în cinstea zilei de 23 August — marea sărbătoare națională a 
poporului român,

ORDON:

La București se vor trage, în semn de salut, 21 salve de arti
lerie !

★
Trăiască a XXVIII-a aniversare a eliberării României de sub 

jugul fascist !
Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al 

poporului, inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre !
Trăiască poporul român — constructor al .socialismului I
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica So

cialistă România !
MINISTRUL FORȚELOR ARMATE 

GENERAL DE ARMATA
ION IONIȚĂ



Tovarășul Manea Mănescu 
a primit delegația Mișcării

Social-Democrate
Tovarășul Manea Mănescu. 

‘membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a pri
mit delegația Mișcării Social- 
Democrate din Danemarca; "for
mată din Karl Joh'an Morten
sen, Kristian Albertsen, Lone 
Nielsen. Erick Laursen, Head- 
klerk Bernth Johannesson și 
Mette Albertsen, care, la invi
tația Frontului Unității Socia
liste, se află in vizită în țara 
noastră.

Au participat tovarășii Mihai 
Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității

din Danemarca
Socialiste.- Mițtai . Drăgănescu,- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste. Alexandru Ionescu, 
redactor șef al ziarului ..Scîn-

Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femei
lor. Iosif Szasz. șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații asupra 
unor probleme de interes co
mun.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Dietei japoneze, 
condusă de Takashi Hasegawa, 
membru al Camerei Reprezen
tanților din Parlamentul japonez, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La invitația Ministerului In
dustriei Chimice, marți, a so
sit în. Capitală, Maneh Said Al 
Atiba, ministrul petrolului și 
industriei al- Emiratului Abu- 
Dhabi. Vizita se înscrie pe linia 
dezvoltării în continuare a re
lațiilor economice între Repu
blica Socialistă România și Fe
derația Emiratelor Arabe. Unite.

(Agerpres)

CRONICA
U.T. C.

Marți dimineața a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Cairo, delegația Uniunii aso
ciațiilor studențești din Ro
mânia, formată din tovarășii 
Ionescu Mihail Sorin, secre
tar al Consiliului U.A.S.R., 
Fruntelată Dan Nicolae. se
cretar general de redacție la 
revista ..Viața studențească" și 
Stane Mioara, studentă la 
Universitatea București, care 
urmează să efectueze o vizita 
oficială în R. A. Egipt la in
vitația Uniunii Generale a 
Studenților din R. A. Egipt.

Manifestări consacrate
Zilei de 23 August

MOSCOVA
1 ' La Moscova, Leningrad și 
Iaroslavl s-a deschis, la 22 
august, „Decada cărții româ
nești".

Cu acest prilej, la Comite
tul de stat sovietic pentru 
problemele tipăriturilor, po
ligrafiei și vînzării de carte 
a avut loc marți dimineața 
o adunare festivă.

Luînd cuvîntul Boris Stu- 
kalin, președintele Comitetu
lui, a evocat aspecte din via
ța creatoare și succesele re
purtate de poporul român în 
cei 28 de ani care au trecut 
de la eliberare, urîndu-i noi 
succese în îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea 
și ale recentei Conferințe 
naționale a partidului pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Măre
țele înfăptuiri obținute de 
poporul român, a spus vorbi
torul. sînt însoțite de tran
sformări profunde pe plan 
spiritual, unde cartea își are . 
de spus un cuvînt nobil. El 
a subliniat și buna apreciere 
de care se bucură în LTniunea 
Sovietică literatura română.

PEKIN

SPORTIVII ROMÂNI 
IN SATUL OLIMPIC

Munchen 22 (de la trimisul 
Agerpres Ilie Goga) :

După trei zile de • vîrit și 
ploaie, prevestind mai degrabă 
toamna, acum, în preajma Olim
piadei, soarele și-a făcut din 
nou apariția deasupra Munche- 
nului. Sportivii, îmbrăcați pînă 
mai ieri în treninguri 'groase' și 
haine de ploaie, au luat cu a- 
salt terenurile de antrenament 
care, timp de cîteva ore, s-au 
transformat într-un adevărat 
furnicar multicolor. Sălile*, de 
box și gimnastică au cunpscut 
și ele o mare afluență.

Tntr-una din anexele fostului 
patinoar „Sport Park Gambl**, 
transformat în arenă olimpică,, 
i-am urmărit din apropierea # 
ringului pe pugiliștii români, 
care s-au antrenat cu boxerii 
italieni, lucrînd cîte 2—3 repri
ze la mănuși. „A.fost o ședință.,, 
de „training44 foarte utilă, de 
altfel ca și cele în care i-am 
întîlnit pe boxerii din Argen- 

4tina și Chile44 — a declarat an
trenorul Ion Popa. Toți băieții 
sint bine, chiar și cei tineri, de- 
butanții, arată multă tragere de 
inimă și folosesc fiecare ceas 
pentru a-și completa pregăti
rea: Vasile Antoniu, vesel și 
gliiriieț ca deobicei, ne-a spus : 
„Italienii sînt boxeri tehnici și 
combativi, dar îmi place cum 
se bat sud-americanii. Probabil 
că gloria lui Carlos Monzon îi 
face și pe pugiliștii amatori din 
țara pampasurilor să nutrească 
ambiții mai mari la această O- 
limpiadă**.

Loturile de caiac-canoe s-au 
pregătit în continuare pe baza 
nautică de la Feldmoching 
Oberschleisheim. I-am întîlnit 
la întoarcere pe „Conolly-Stras- 
se“, unde locuiește delegația ro
mână. „Apa este mai „grea" aici 
decît la Snagov. Strasul pagaiei

cere eforturi în plus, dar sper 
că în cîteva zile să ne acomo
dăm cu pistele de aici** — ne 
spune Atanasie Sciotnic. Cele 
trei caiaciste : .Viorica Dumi
tru. Maria Ivanov și Maria Xi- 
chiforov par foarte obosite, dar 
sînt satisfăcute de felul cum a 
decurs antrenamentul. Jn timp, 
ce culegeam aceste impresii, de 
grupul nostru s-a apropiat fosta 
campioană olimpică de atletism 
Wilma Rudolph’ iavitată de o- 
noarf la aceste jocuri. Aflînd 
că sîntem româr.i. ea a ținut să 
transmită pe această cale salu
tări prietenei sale Iolanda Ba
laș, față de caje are o mare 

Simpatie și admirație. Wilma 
Rudolph s-a fo* grafi al a: i 
împreună cu caiaciste’.e noa
stre, iar în momentul cîr.d foto
reporterul nostru s-a pregătit să 
declanșeze aparatul, am în
conjurați de un roi de vîr. 
de autografe atrași de această 
scenă cu totul inedită.

Profitînd de îmbunătățirea 
timpului și ceilalți sportivi si 
delegației noastre. trăgătorii, 
pentatloniștii au efectuat ier: 
antrenamente.

Dacă în satul olimpic apro
pierea Jocurilor este intîmpi- 
nată cu intensificarea antrena
mentelor. in orașul Olimpiadei 
au loc numeroase simpozioane 
sportive, congrese, reuniuni și 
manifestări cultural artistice. 
Aseară, pe scena circului ..Kro
ne44, în fața a mii de spectatori. 
Ansamblul de dansuri ..Rapso
dia Română4* a dat primul său 
spectacol, în cadrul programului 
cultural olimpic.

Astăzi, sportivii noștri. toți 
membrii delegației vor sărbători 
împreună, în satul olimpic, 'ani
versarea zilei de 23 August, cea 
mai mare sărbătoare națională 
a poporului român.

★ ★

• TURNEUL internațional de 
tenis de la Fort Worth (Texas) a 
fost cîștigat de cunoscutul jucător 
australian John Newcombe. în fi
nala „maraton” a concursului, 
Newcombe l-a învins în cinci se
turi cu 5—7, 1—6, 7—5, 6—4. 6—4 pe 
compatriotul său Ken Rosewall.

Comitetul executiv al a.i.b.a. își 
desfășoară lucrările sub președin
ția lui R. H. Russel (Anglia). Pe 
ordinea de zi figurează rezolvarea 
problemelor legate de buna des
fășurare a turneului olimpic. După 
cum s-a mai anunțat, turneul va 
începe la 27 august. La 25 august, 
cei aproape 400 de participanți, re- 
prezentînd cele 11 categorii de 
greutate, vor trece prin „emoțiile 4 
tragerii la sorți. A.I.B.A. a Anun
țat oficial că Rhodesia nu este

membră a acestui for și ca atare 
nu poate organiza reuniuni inter
naționale. La Munchen r.u figu
rează pe lista pârtieipanților nici 
un boxer din Rhodesia.

Comitetul executiv al A.I.B.A.. 
reunit la Munchen. a stabilit orga
nizarea primului campionat mon
dial de box rezervat amatorilor. 
Printre țările care și-au depus can
didatura figurează federațiile din 
Canada. U.R.S.S. și Japonia. Anul 
viitor, vor avea loc la Belgrad 
campionatele europene. în legătu
ră cu arbitrul de ring și cei cinci 
oficiali programați la fiecare meci. 
A.I.B.A. a stabilit ca la această e- 
diție a J.O. ei să fie desemnați de 
o comisie specială, prin tragere ia 
sorți.

, SOFIA
( Cu prilejul zilei de 23

August televiziunea bulgară 
. a transmis o „Seară româ- 
, nească". Cu acest prilej, am- 
( basadorul României la Sofia. 
, Nicolae Blejan. a vorbit des- 
( pre semnificația zilei de 23 

August despre succesele re
purtate de poporul român 
sub conducerea P.C.R- in anii 
construcției socialiste și des
pre relațiile de prietenie, 
bună vecinătate și colabora
re dintre popoarele, țările și 
partidele celor doua țâri.

BUDAPESTA
Cu prilejul cele; de a 28-a 

aniversări a eliberâr.: Româ
niei de sub jugul fascist. în 
comuna Szecseny. din nordul 
Ungariei, a avui loc. marți, 
dezvelirea unui monument în
chinat ostașilor români căzut: 
în timpul luptelor pewtri eli
berarea Ungariei- înălțat in ’ 
cimitirul comunei care adă
postește xpormințe-e a 195 
ostași si ofițeri ramiai căz*i 
în timpul luptelor, monnraea- 
friL construit din pietre mar. 
de granit poartă inscripția în 
limba ungară : ^Recunoștințâ 
veșnică ertAw -n-fer ere 
țim jirtfe rjțl pdtrz &CT-
ti tea popocuk" .

VARȘOVIA
La Varșovia a fost inaugu

rată marți, ediția a 14-a a 
"aditKxnaieâor ^Ziie ale cui- 

de raXTt

Ijm despre prinapakle ma- 
uifestâri oncaninte cu acest 
prilej în capitala poloneză, in 
prezența unei delegată a con
siliului culturii și educației 
<ociabste al municipiului 
Bucweștt .

Ziarele „Zycie Warszawv" 
și ..Dziennik Ludowy" au 
publicat, articole ample pe 
marginea rezoluției Conferin
ței naționale a P.C.R. cu pri
vire la direcțiile principale de 
dezvoltare social-economică -i 
României în următoarele doua 
decenii. Posturile de radio au 
prezentat lucrări ale lui Geor
ge Enescu. într-un dclu inti
tulat ..Compozitorul sâptâmi- 
nii“.

PRAGA
Cu prilejul zilei de 23 Au

gust. consulul general al Ro
mâniei Ia Bratislava. Carol 
Cozma, a depus coroane de 
flori în orașele Zvolen. Lu- 
cenec și Piestany la monu
mentele ostașilor români că- 
zuți în luptele pentru elibe
rarea Slovaciei. La ceremo
nii au participat membrii 
conducerilor organelor locale 
de partid și de stat

In ajunul celei de-a 28-a a- 
niversări a Zilei naționale a 
României, Asociația populară 
chinteză pentru relații cultura
le și de prietenie cu țările 
străine și Asociația de priete
nie chino-română. au oferit o 
recepție la hotelul ..Pekin*".

Au participat Go Mo-jo. 
membru al C.C. al P.C. Chi
nez. vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari pe 
întreaga Chină, U De. mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, 
președintele Comitetului revo
luționar orășenesc Pekin, Pin 
Sao-hui, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, adjunct al șefu
lui Marelui Stat Major al Ar
matei populare chineze de e- 
liberare, Yu Cian, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Han Tzun-cen, adjunct al mi
nistrului pentru relațiile eco
nomice cu străinătatea, 
Hai-fun, ambasadorul 
Chineze la București, și alte 
persoane oficiale chineze.

PHENIAN
La 21 august, la Uzinele 

de locomotive electrice „Kim 
Giong Thek" din Phenian a 
fost organizat un miting cu 

i eliberării

Cian 
R.P.

prilejul aniversării
României de sub jugul fas
cist.' Printre participanți se 
aflau activiști ai Comitetului 
orășenesc al Partidului Mun
cii din Coreea, funcționari 
din M.A.E. al R.P.D. Coree
ne.

HAVANA
La sediul ambasadei româ

ne din Havana a fost orga
nizată o conferință de presă 
consacrată celei de-a 28-a a- 
niversâri a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist. Am
basadorul României, Petre 
Ionescu. a făcut o expunere 
despre însemnătatea actului 
istoric de la 23 August 1944, 
însemnătatea Conferinței Na
ționale a P.C.R.. a rapor
tului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ROMA
In mai multe localități din 

regiunea Calabria s-a des- 
ciiis recent Săptămîna cultu
rii românești. Au fost inau
gurate. in prezența unor par
lamentari, a autorităților lo
cale a unui numeros pu
blic. expozițiile Arta popu
lara românească și Artele 

contemporane în 
România.

TOKIO
Sediul

TEL AVIV

t

..Asahi 
centrul 
găzduit

La Tel Avhr a avut loc o 
adunare a Asociației de prie
tenie IsTael-Romlnia. consa
crată sărbătoririi celei de-a 
28-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. 
Ia cuvîntul rostit la adunare. 
Abba Eban. ministrul de ex
terne al Israelului, a exprimat 
eălduroase felicitări poporului 
român, cu prilejul sărbătorii 
sale naționale, și- a adresat, în 
numele guvernului israelian, 
urări de sănătate conducători
lor țârii noastre, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a cărui 
personalitate este larg cunos
cută și apreciată în Israel. Mi
nistrul de externe a declarat 
că între România și Israel s-au 
statornicit relații de respect și 
înțelegere reciprocă, care vor 
continua să se dezvolte în vii
tor.

/Io/ bombardamente 
asupra R.D. Vietnam

HANOI 22 « Agerpresh — Un 
purtător de cuvînt al Ministeru- 
lu Afacerilor Externe al R.D. 
Vetnam a dat publicității o de
clarație în care denunță noile 
beenb^rdamen te întreprinse la 
20 șâ 21 august. împotriva ora
șului Haifong de către aviația 
S-U-A-. acțiune in urma cireia 
au fost înregistrate victime in 
rind’ll populației civile <f au'fost 
distruse numeroase clădiri cu 
caracter civil. In decurs de nu- 
uw trei săptămini. incepind de 
Ia 30 iuHe. arata declarația, avia
ția americană a efectuat atacuri 
masive asupra a numeroase ca
pitale provmciale. orașe mici și 
mari din fLD. Vietnam, printre 
care Hanoi. Haifong, Vinn, Viet 
Tri. Nam Dinh.

M.A.E. al R.D. Vietnam con* 
damna cu severitate în declara
ția sa actele de război ale gu
vernului de la Washington și 
cere acestuia să pună capăt 
imediat bombardamentelor, rai
durilor de exterminare îndrep

tate împotriva așezărilor urbane 
nord-vietnameze, minării și blo
cării porturilor și tuturor celor
lalte acte de încălcare a suvera
nității și securității R. D. Viet
nam.

• REGELE MAROCULUI, 
Hassan al II-Iea. a ținut luni 
o conferință de presă, consa
crată. in esență, atentatului 
întreprins împotriva sa la 16 
august. El a apreciat că la 
complot, al cărui instigator a 
fost generalul Oufkir. au 
participat circa 15 ofițeri. 
Suveranul marocan a spus 
că nu poate să confirme sau 
să nege posibilitatea ca fos
tul ministru al apărării să fi 
participat, de asemenea, la 
complotul întreprins anul 
trecut la Shhirat.

Pe de altă parte. Hassan 
al Il-lea și-a exprimat în
crederea în loialitatea arma
tei, ajirmînd, totodată, că nu 
a luat încă o hotărîre în le
gătură cu operarea unor mo
dificări în organizarea aces
teia.

Schimburi de focuri 
la Belfast

• l.X IRMA UNOR NOI 
SCHIMBURI DE FOCURI înre- 
distrate duminică, numărul pier
derilor de vieți omenești în cei 
trei ani de violențe din Irlanda 
de Nord a crescut la 518, odată 
cu semnalarea altor două victi
me în cartierul catolic Falls 
Road din Belfast.

Noul guvern iordanian
• IN BAZA UNUI DECRET 

emis de regele Hussein al Ior- 
o'aniei, premierul Ahmed AI 
Lauzi a procedat la formarea 
unui nou guvern, in locul cabi
netului precedent care-și pre
zentase demisia, în bloc, în urmă 
cu 24 de ore, relatează agențiile 
Keuter și France Presse. Din 
noua echipă guvernamentală fac 
parte zece din titularii portofo
liilor cabinetului demisionat.

Au fost incluse, de asemenea, 
in noul guvern personalități din 
Cisiordania.

• KARL SQHILLER. fost mi
nistru de finanțe al Republicii 
Federale a Germaniei, și-a pre
zentat demisia riin conducerea

Partidului Social Democrat, în
tr-o scrisoare adresată luni can
celarului vest-german, Willy 
Brandt, — informează agenția 
D.P.A.

• PESTE 4 000 DE PERSOA
NE au sosit in cursul zilei de 
luni la Miami Beach, pentru a 
participa la demonstrațiile de 
protest împotriva politicii Ad
ministrației S.U.A. în Indochina, 
în cadrul marșului organizat 
luni. Ia deschiderea Convenției 
Naționale a Partidului republi
can, demonstranții, avînd in 
frunte veterani ai războiului din 
Vietnam, au scandat lozinci an-

Kurt Waldheim despre
situația internațională» • J

La sediul Națiunilor Unite din New York a fost dată publi
cității „Introducerea la raportul general anual al Secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, asupra activității orgUai- 
zației“, document politic ce sintetizează concluziile asupra evo
luției stării lumii în perioada care a trecut de la precedenta 
sesiune a Adunării Generale.

Documentul apreciază drept în
curajatoare procesul de destinde
re în relațiile dintre marile pu
teri și eforturile comunității inter
naționale de a coopera în abor
darea, prin intermediul Națiunilor 
Unite, a unora dintre marile pro
bleme de perspectivă ale planetei 
noastre, cum ar fi comerțul și dez
voltarea, mediul uman și altele. 
„Persistența conflictelor în unele 
zone cheie ale lumii și eșecul gu
vernelor interesate și al comuni
tății internaționale de a găsi so
luții acceptabile acestor probleme” 
sînt apreciate ca elemente descu-j 
rajatoare. In context, este releva* 
tâ situația din Orientul Apropiat, 
Vietnam' și sudul Africii.

Punînd accentul pe folosirea căii 
tratativelor în soluționarea proble
melor ce grevează relațiile inter
naționale, documentul evidențiază 
ca pozitive acordurile dintre cele 
două state germane, eforturile ce
lor două state coreene de a-și

tirăzboinice, cerînd încetarea 
neintîrziată a tuturor acțiunilor 
armatei americane în Indochina.

Expoziție comercială 
canadiană la Pekin

• IN PREZENȚA ministrului 
afacerilor externe al R.P. Chi
neze, Ci Pîn-fei, și a ministru
lui afacerilor externe al Cana
dei, Mitchell Sharp, luni, s-a 
deschis la Centrul de expoziții 
din Pekin Expoziția comercială 
canadiană.

Ultima misiune 
„Apollo"

• ULTIMA MISIUNE LUNA- 
RĂ din cadrul programului 
„Apollo“ va începe la 7 decem
brie cu lansarea de la baza Cape 
Kennedy (Florida) a navei „Apo- 
lo XVII*4, s-a anunțat luni, la 
N.A.S.A. Cea de-a șasea debar
care a astronauților americani 
pc Lună va fi cea mai lungă 
realizată vreodată. Ea va dura 
12 zile. 16 ore și 31 de minute 
și se va încheia la 19 decembrie 
prin amerizarea în zona insule
lor Samoa, din Oceanul Pacific.

normaliza relațiile și acordul indo- 
pakistanez de la Simla.

După ce subliniază importanța 
întăririi rolului O.N.U. în viața in
ternațională și a acordării unor a- 
tnbuții largi organizației în relații
le politice ale lumii contemporane, 
referindu-se la problema păcii și a 
securității lumii, documentul arată 
că, deși marile puteri au, desigur, 
răspunderi speciale in această pri
vință, „interesele, înțelepciunea și 
importanța vastei majorități a ță
rilor mici și mijlocii nu pot fi ig
norate, în acest moment al isto
riei”.

„Națiunile Unite pot și trebuie să 
pună la dispoziție mijloace prin 
care toate statele mari și mici să 
participe, pe bază de egalitate su
verană. la procesul politic de sta
bilire și menținere a păcii și secu
rității internaționale pentru a face 
față problemelor comune prin co
operare”.

In continuarea introducerii la ra
portul său anual, Kurt Waldheim 
salută evoluția relațiilor dintre ță
rile europene, între care ratifica
rea tratatelor R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia, „care în
lătură impasul in relațiile Est- 
Vest și vor contribui, de aseme
nea, în mod decisiv la convocarea 
proiectatei conferințe asupra secu
rității europene44.

Referindu-se la problema dezar
mării, documentul constată că. 
deși s-au împlinit zece ani de la 
crearea Comitetului pentru dezar
mare, bilanțul acestui prim dece
niu de negocieri arată că încă nu 
a fost realizat țelul declarat, cel 
al dezarmării generale și totale. 
Cursa înarmărilor nu a fost nici 
oprită, nici temperată în mod vizi
bil. „De fapt spirala cursei înar
mărilor a atins niveluri record, 
în decursul celui de al șaptelea 
deceniu, națiunile lumii au cheltuit 
pe armamente 1 870 000 milioane de 
dolari, iar în ultimii ani cheltuie
lile mondiale totale alocate aces
tor scopuri au crescut la 200 mi
liarde de dolari anual”, subliniază 
documentul, care apreciază drept 
pozitive progresele înregistrate în 
domeniul controlului înarmărilor 
și în privința măsurilor colaterale. 
Acestea sînt însă numai „un prim 
pas în eforturile de a pune capăt 
cursei înarmărilor”.

Referitor la focarele de încorda
re și tensiune din lume, secretarul 
general al O.N.U. arată că „in O- 
rientul Mijlociu nu s-a înregistrat 
un progres deosebit”. în Cipru, 
„atmosfera și conținutul negocie
rilor reluate între cele două co
munități sint semne promițătoare”, 
iar „in India și Pakistan obser
văm, după ostilitățile de anul tre
cut. evoluții încurajatoare în re
lațiile dintre cele două state44.

MANEVRELE DREPTEI CHILIENE
Dreapta încearcă din 

nou să ridice tensiunea 
nolitică in Chile. De astă 
dată, exponenții trecutu
lui n-au mai făcut apel 
la doamnele din „ina/ta 
societate4- pentru a de
monstra pe străzi. Pro
babil. sint incă surme
nate de pe urma efortu
lui făcut atunci cind au 
coborit din mașini spre 
a parcurge pe jos bule
vardele intr-un marș 
care pretindea că de
nunță „foametea-. Ulti
mele achiziții ale dreptei 
chiliene sint speculanții 
— negustorii de diferite 
calibre care au sperat 
să se îmbogățească de 
pe urma unor dificultăți 
create artificial și care 
constată că guvernul le 
anihilează planurile.
Speculanții s-au pus, 
deci, in grevă. Au tras 
obloanele dughenelor si 
au refuzat să mai vindă 
mărfurile. Intențiile lor 
sînt clare : doresc să 
provoace haos economic, 
să dezorganizeze viața 
țării și să faciliteze, ast
fel, proiectele celor ce 
vor să răstoarne guver
nul „Unității Populare". 
Inspiratorii „grevei" au 
acționat și ei direct — 
bande de bătăuși aparț*- 
nînd partidului național

(de extremă dreaptă) și 
unei mișcări care — deși 
folosește 5n titulatura 
cuvintele „patrie- și „li
bertate- — este o grupa
re antipopulară, de fac
tură huliganică, au încer
cat să blocheze circula
ția în jurul cartierului 
rezidențial din capitala 
chiliana. Forțele de or
dine au intervenit efica
ce. președintele Allende 
decretind starea de ur
gență in provincia San
tiago.

Contra-atacul speculan
ților trebuie plasat în 
contextul situației politi
ce și economice din Chi
le. Instalarea Ia palatul 
..La Moneda4* a unui pre
ședinte cu vederi de 
stingă a fost întîmpinată 
de forțele dreptei cu o 
succesiune de acte pro
vocatoare și comploturi 
menite să împiedice pro
cesul revoluționar chili
an. Posibilitatea ca să se 
pășească pc calea prefa
cerilor sociale reale, pro
funde. Wi rezultat al unui 
verdict electoral, neliniș
tea, de asemenea, pe pro
fitorii străini ai exploată
rii resurselor naturale 
Mc țârii, îngrijorați de 
perspectiva „contagiunii4* 
pe continent. S-au de
clanșat, în acest fel, a-

tacuri concomitente pe 
mai multe fronturi tin- 
rind să slăbească poziții
le guvernului „Unității 
Populare”. N-a fost ex
clus nici un mijloc — 
de la utilizarea incintei 
parlamentare (unde opo
ziția reacționară dispune 
de majoritate) și pînă la 
subversiunea de tip cla
sic. Presiunile din exte
rior — neîntrerupte — 
au fost mai subtile, s-a 
încercat camuflarea lor 
(motivele sînt lesne des
cifrabile). Aceste presi
uni, indiferent de forma 
în care s-au exprimat, 
au vădit aceeași ostilita
te față de regimul popu
lar de la Santiago de 
Chile, fiind conjugate cu 
acțiunile din interior ale 
dreptei.

Bilanțul guvernării A- 
llende este, în mod cert, 
pozitiv. Desigur, nu s-a 
putut în cîteva luni șter
ge urmele a ani și ani 
de măsuri antipopulare 
ale regimurilor anterioa
re, dar noile autorități 
au reușit să impună o 
serie de măsuri care au 
apărat interesele națio
nale (sniulgînd din mîi- 
nile monopolurilor străine 
poziții-cheie, mai ales în 
industria extractivă) și 
care au ameliorat condi

țiile de viață ale celor 
ce muncesc. Asistind la 
demonstrațiile populare 
din Santiago poți lesne 
percepe că masele mun
citoare, oamenii uzinelor 
și ai satelor, cei din car
tierele sărace, sprijină 
„Unitatea Populară". Dar 
dreapta nu se resemnea
ză cu înfrîngerile suferi
te. „Momios” („mumiile4* 
— cum numesc proletarii 
p.e politicienii reacțio
nari) nutresc speranța 
de a acapara iarăși pu
terea. De aceea, încear
că să determine o situa
ție haotică în economie. 
Prin zvonuri și provo
cări s-au creat unele 
dificultăți de aprovizio
nare. „Bursa neagră” a 
înflorit. Speculanții au 
început să ascundă măr
furile pentru a crea, ar
tificial, o cerere de pro
duse superioare «cantități
lor rămase în rafturi. 
Guvernul n-a asistat ne
păsător la sabotajul eco
nomic. S-au luat măsuri 
de modificare a prețuri
lor Ia o serie de produse 
de primă necesitate si, 
în același timp, de ridi
care a salariilor mai 
mici corespunzător cu 
creșterea costului vieții. 
Comerciantii s-au angajat 
față de autorități să nu

stocheze mărfurile și nici 
să nu favorizeze specula. 
Dar angajamentul n-a 
fost respectat.

Transcriem relatarea a- 
genției FRANCE PRE
SSE : „Guvernul a lan
sat o ofensivă împotriva 
speculanților. Inspectorii 
fiscali și polițiștii au des
coperit stocuri de măr
furi care lipseau pe pia
ță. Proprietarii acestora 
așteptau ridicarea prețu
rilor care ar fi provocat 
raritatea acestor produse 
pc piață cu scopul de a 
le revinde Ia bursa nea
gră. Pe de altă parte, va
meșii au interceptat mai 
multe transporturi de 
mărfuri pe care proprie
tarii voiau să le ascundă 
în țări vecine**.

Oamenii simpli, aceia 
care muncesc din greu 
pentru fiecare escudos, 
au reacționat imediat. 
Intre populație și specu
lanții în grevă s-au pro
dus ciocniri. Forțele 
populare păstrează vigi
lența pentru a contracara 
provocările dreptei.

Politicienii falimentari 
ai dreptei au mizat pc 
speculanți. încă o dată 
și-au greșit calculele...

E. O.
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SFINTA TEREZA ȘI DIAVO
LII ; rulează la Patria (orele 10: 
12,30; 16: 18.30: 21). de la 23 Au
gust rulează PROVINCIALII (ore
le 10: 12,30: 16; 18,30; 21).

BINECUVINTATL ANIMALELE 
SI COPIII : rulează la Capitol (o- 
j’ele 9,30: 11.45; 14: 16,15; 18,30:
•20,45), Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30; 18.15: 20,30), Giădipa Capi
tol (ora 19,30). .• . ,

DESPRE DRAGOSTE: rulează I_a 
Central (orele 9,30; 11,45'i 14; 16.15; 
18.30; 20,30).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18,15: 20.30).

PROVINCIALII : rulează la Lu
ceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Doina (ora
19,30).

CĂLĂREȚII : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21). Grădina Festival (ora 19,45).

CREIERUL : rulează la Sea
ls (orele 8.30: 11; 13.30; 16;
18.30; 21). Favorit (orele 8.30; 10.45; 
13,15; 15.45: 18: 20.30). Melodia (ore
le s: 11,15: 13,30: 16: 18,30; 20,45), 
Grădina Select (ora 20).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE; SUB SOARELE LUI AUGUST 
23 : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9.45-----16.30 în continuare), SOLI
AT POPORULUI ROMAN PRIMIȚI 
Cit DRAGOSTE ȘI RESPECT ÎN 
LUME.: (orele 18,lp: 20.15).

DACII : rulează la Cotroceai 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Dacia (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Doina (orele 12; 
16; 19), Pacea (orele 16: 19h Dru
mul Sării (orele 16: 19,30).

N1KOLET1NA BURSAC : rulea
ză la Giulești (oreie 15,30; 18;
20.30).

BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI ; rulează la Miorița (orele 10; 
12.30; 15: 17.30; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Rahova (orele 15,30: 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Unirea (ora 20),

RĂZBOIUL MINERILOft : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Ferentari (orele 15,15; 17,45; 20).

PROCESUL UNEI STELE î ru
lează la Festival (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18.30: 21), Modern (orele 
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Grădina Modern (era 19,45).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 13,15; 20.30). Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30).  Grădina Tomis (ora 20,15).

BALADA LUI GABLE HOGUE: 
rulează la Aurora (orele 8.45: 11;
13,15: 15,30; 18), Grivița (orele 9; 
11.15: 13.30; 15.45; 18.15: 20,30), Gră
dina Aurora (ora 20,15).

NAUFRAGIAT1 IN SPAȚIU : 
rulează la Arta (ora 16), Grădina 
Arta (ora 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Bueegi (ora 16), Victoria 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Volga

P EH TRU TIMPUL O V. LIBER
(orele 8,30; 12: 15.45: 19), Grădina 
Bueegi (ora iy,30).

LUPUL NEGRU : rulează la
Cringași (orele 15,30; 17;45; 20.

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Flacăra (ore
le 15.30: 18 : 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 13». 
A^A VIE (ora 20.15).

PROCESUL ALB : rulează la 
Feroviar in ziua de 23 August 
(ora 16.15).

FANFAN LA TULIPE : rulea-â 
la Flamura (orele 9; 11.15; 13,30;
16: 18,15: 20.30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Munca (orele 16; 18: 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Progresul (orele 15.30; 18;
20.15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Buzești (orele 15; 17,30), 
Grădina Buzești (ora 20,15).

DIRECTORUL : rulează ia Vii
torul (orele 15,45: 19).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17.30;
19.30).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20.15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18), Grădina 
Lira (ora 20).

ROBIN HOOD : rulează la Cos
mos (orele 15,30: 17,45; 20).

ULTIMUL TP.FN DIN GUN 
HTLLL : rulează la Grădina Vitan 
(ora 20).

MAREA SPERANȚĂ ALBĂ : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 20).

LOAXA (orele 10: 12: 14: 16: 18.15). 
OMUL CU RICȘA (ora 20.30), ru- 
ieaZă la Cinemateca Union.

MIERCURI, 23 AUGUST 1972

Teatrul Evreiesc : UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora 19,30; Ansamblul 
..Rapsodia Română*4 : PE PLAIU
RILE MIORIȚEI — ora 18.30; Tea
trul ,.C. Tănase” (la Grădina Boe
ma) : TRASNITUL MEU DRAG — 
ora 20.

JOI, 24 AUGUST 1972

Teatrul Evreiesc : UN ȘIRAG DE 
PERLE — ora 19.30: Ansamblul 
„Rapsodia Română” : PE PLA
IURILE MIORIȚEI — ora 18.30; 
Teatrul ,.C. Tănase” (la Grădina 
Boema) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 20.

MIERCURI 23 AUGUST 1972

Programul 1
8.00 Transmisiune de la parada 

militară și demonstrațiile oameni
lor muncii din Capitală și din țară 

cu prilejul- aniversări: a 28 de 
ani de ia înfăptuirea insurecției 
armate și eliberării României de 
sub jugul fascist. 12.40 Țara 
întreagă in sărbătoare. Cinte- 
ce și dansuri. își dau con
cursul ansambluri a’e case* 1 or 
de cultură și ale căminelor cul
turale din diferite județe. 13.M ..Noi 
sîntem mîndria țării"... 13.5$ Film 
documentar: ..După 2® de am-. 
11.09 ,.3G0 de grade-. Ediție specia
lă. în sumar : ..De Ia 0 la 2 500 de 
metri” — reportaj realizat de .a 
farul de larg al noului dig de la 
Conștanța și replica unui alt mar
tor neclintit — Virful „Omul". Au
tografe muzicale cu Nicolae Her- 
lea. „Destine” — un reporta? des
pre tineri născuți in ziua de 23 Au
gust. Desene animate. Poetul meu
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— mărturisiri lirice cu Elena Sere
da. Autografe muzicale cu Sergio 
Endrigo și Ricardo Del Turco. ..Pe 
urmele lui Hemingway — Safari”. 
La poalele Semenicu’ui — reportaj 
realizat la Reșița. Desene animate. 
Autografe muzicale cu Dianaan 
Carol 1 și Dean Martin. Moment u- 
moristic: ..Divorțul44 de M. Alexan
dru. în studio violonistul Valeriu 
Maior. Ultimul gînd înainte de start
— anchetă realizată cu cițiva din
tre reprezentanții țării noastre. îna
inte de plecarea Ia Jocurile Olim
pice de vară de la Munchen. Umor 
din filme — rubrică realizată in co
laborare cu Arhiva Națională de 
Filme — întîlnire cu Bing Crosby, 
Massimo Girotti și Jacques Tati. 
Program de divertisment: Zilele 
săptămînii cu... Angela Similes.

18,M Cintare României Socialiste 
— coruri și \ersuri patriotice. 18,30 
Pagini de umor: ..Aventuri, in epo
ca de piatră-. 19.2» 1001 de seri.
19J8 Telejurnal. 2K15 Reportaj TV: 
. Oțeîarfi". 24.35 Un zîmbet, un cin- 
tec. o floare. Cu: Tema Caragiu, 
Octavian Cot eseu, Amza Pelea, 
Stela Popescu, Rodica Tapalagă, 
Ștefan Tapalagă. Puiu Călineseu, 
Aurel Giurumia. Melania Cirje, 
Nucj Păunescu, Nicu Constantin, 
Dumitru Furdui, Diana Bădulescu. 
x»»15 Telejurnal.
Programul 2

28.15 Cor.ccrl-spectacol de muzi
că populară ia Combinatul de in
dustrializare a lemnului „Pipera". 
Soliști: E3ena Munteanu. Fioarta 
Tănasescu. Âlioara Apostol, Rafila 
Uns. Lucreția Hort. Elena Tudor, 
Aurelia Tiper. Maria Marina. 21,85 
România in lume. 21.35 Roman foi
leton: Mo? Gor-.ot — reluarea epi
sodului III. 22,28 Pagini celebre ale 
muzici universale : Seethoven —1 
Sijnfonia a \ -a- Orchestra simfoni
că a Radioteleviziunii Române. Di
rijor Tcsif Onta

JOI M AUGUST 1972
Programul 1

if.l» Matineu pentru copii. Fil
mul artistic ..Pantofiorul de cris
tal". 11,40 Cîntece și jocuri. Inter
pretează Maria Ciobanu, Șteiania 
Rareș. Elisabeta Ticuțâ. Petre Să- 
bădeanu si formația de dansuri a 
Ansamblului „Rapsodia Româna *. 
12,30 Emisiune în limba maghiară. 

14,00 „Promenadă... în zi de sărbă
toare4. huiție speciala. Din cuprins: 
A snow cu Andy Williams și Pe
tala Clark e Maraton muzical cu 
Margareta l-islaru, Mihaeia Mihai, 
Angela Similea, Dida Drăgan, O- 
limpia Panciu, Aurelian Andreescu 
o Aventurile profesorului Groso și 
aie asistentului sau Modo — de Au
rei Darauga u Antologie comică 
• Din fiimele de altădată 
e Plai însorit — montaj de cînte
ce ?i jocuri. 16,35 Retrospectivă 
Walt Disney. 17,0'j Panoramic știin
țific. 17,15 film serial pentru tine
ret: „Cei trei mușchetari" după A_ 
lexandru Dumas (V). 18,05 Binom 
muzical-coreg rafie. Interpretează 
formațiile artistice ale Centrului u- 
niversitar București. 18.40 Ateneu 
a I ragmente oin Rapsodia I în La 
jnajor de George Enescu. Finalul 
divertismentului In Re major de 
Mozart • Adagio din „Lacul lebe
delor4 de P. I. Ceaikovski. < Arie 
din „Rlgoletto- ae Verdi a Dans pe 
bocet interpretat la nai de Gheor- 
ghe Zamfir a „Ciuleandra 4 — pre
lucrare de constantin Arvlnte. își 
dau concursul.: Magdalena Popa, 
Rodica Simion, Nicolae Herlea, Ion 
Tugearu. Marinei Ștefănescu, Co
rul Madrigal. Dirijor: Marin Con
stantin ; Orchestra de cameră 
..București". Dirijor Ion Voicu: Co
ral .și ansamblul de dansatori „Rap
sodia Română", un grup de bale- 
rinl ai Operei din Timisoara. 19,20 
1601 de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Reportaj TV.: „Metamorfozele pă-' 
mmtului". Emisiune de Ion Sava. 
20,20 Film artistic:^..Omul din um
bră". Regia: Jack Arnold. Cu: Or- 
sdn Wells și Jeff Chandler. Pre
mieră pe țară. 21,30 Varietăți In alb 
și negru. Litoral — Studio TV. în 
zile dc vacanță. Cu: Marcel Anghe- 
lescu, Nucu Păunescu, Dem. Savu, 

Ștefan Tapalagă, Rodica Popescu, 
Olga Bucătaru, Ion Dichiseanu, 
Aurel Giurumia, Puiu Călineseu, 
Dorina Lazăr, Dan Damian, Cornel 
Vulpe, Adina Popescu, Ștefan Slo
boda, Sorin Stratilat. Cîntă Cornel 
Constantiniu, Ileana Popovici, Mi- 
rabella Dauer. Richard Dandel, Au
rel Neamțu. 22,25 Telejurnal. 22,35 
Opereta în carnaval. Interpretează 
Cleopatra Melidoneanu, Daniela 
Voicu. Mireille Constantinescu. Eu
gen Fînăteanu, Bojidar Petrov, 
Cristina Dan, Doina Ursu, Sandi 
Pătrașcu și un grup de balerini de 
la Teatrul „C. Tănase”.

Programul 2

12,30 Concert simfonie A K. M. 
von Weber: Uvertura „Oberon” 
a Mozart — Șase dansuri germane 
a J- Brahms — Trei dansuri un- 
Sare a Paul Constantinescu — 
Dansuri simfonice a Liszt — Poe
mul simfonic „Preludiile”. 13,20 
Film serial: „Fiul mării”. 13,45 
Muzică de promenadă cu Fanfara 
reprezentativă a armatei. 14,15 
Bueureștiul necunoscut: Cartierul 
Batistei. 14,35 Avanpremieră 14.40 
Zîmbete și zurgălăi — film muzi
cal pentru copii. — 20.00 Teatru
liric TV. „My Fair Lady” Fr. 
Loewe în interpretarea soliștilor și 
ansamblului Operei din Timișoara. 
(Partea a Iî-a a snect?colului). 
21,00 Arta plastică. 21,20 Seară de 
balet: Balada haiducească pe mu
zică de Paul Constantinescu. In- 
terorc’ează: * Simona Ștefănescu. 
Mihaeia Crăciuneseu. Gheorghe 
Constantinescu. Dumitru Bivolaru, 
un grun de balerini de la Opera 
Română. 21.40 Fi'm serial Pentru 
tineret: ..Cei trei mușchetari” dună 
Alexandru Dumas (reluarea epi
sodului IV).
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