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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
DECRET 

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
ARTICOL UNIC. Marea Adunare Națională se convoacă în a unsprezecea 

sesiune, extraordinară, a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 22 august 1968, ora 10.
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAS CEAUȘESCU 
București, 21 august 1968

COMUNICAT PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT

In ziua de 21 august a.c. a avut loc ședința comună 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii So
cialiste România.

La ședință au luat parte, în afara membrilor Co
mitetului Central, ai Consiliului de Stat și guvernu
lui, primii-secretari ai comitetelor județene de partid, 
conducerile sindicatelor, U.T.C.-ului, organizațiilor de 
femei și altor organizații obștești și de masă, redac
tori șefi din presa centrală, cadre cu munci de răs
pundere în organele de partid și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat despre si
tuația deosebit de gravă creată ca urmare a pătrun
derii forțelor armate ale unor țări socialiste în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă și a expus Comitetului 
Central concluziile la care Prezidiul Permanent, Co
mitetul Executiv al C.C. al Partidului Comunist 
Român au ajuns, în legătură cu aceasta.

Comitetul Central, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri au exprimat în unanimitate profunda lor în
grijorare în legătură cu acest act, subliniind că el re
prezintă o încălcare flagrantă a suveranității națio
nale a unui stat socialist frățesc, liber și independent, 

a principiilor pe care se bazează relațiile între țările 
socialiste, a normelor unanim recunoscute ale drep
tului internațional. Nimic nu poate justifica săvîrși- 
rea acestui act, ocuparea militară a Cehoslovaciei so
cialiste. Amestecul în treburile interne ale partidului 
comunist și poporului cehoslovac, intervenția armată 
în Cehoslovacia reprezintă o grea lovitură dată uni
tății sistemului mondial socialist, mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, prestigiului socia
lismului în întreaga lume, cauzei păcii. Partidul și gu
vernul, întregul nostru popor își exprimă convingerea 
că singura cale pentru lichidarea consecințelor grave 
create de intervenția armată în Cehoslovacia este re
tragerea grabnică a trupelor celor cinci țări, asigura
rea condițiilor ca poporul cehoslovac să-și poată re
zolva singur treburile interne, fără nici un amestec 
din afară. Partidul și guvernul, întregul popor își ex
primă și cu acest prilej întreaga solidaritate cu po
porul frate cehoslovac și cu Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, convingerea că clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, partidul comunist, conduce
rea sa aleasă, organele constituționale de conducere 
ale statului vor rezolva cu succes toate problemele le

gate de mersul înainte al societății socialiste ceho
slovace.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au aprobat 
în unanimitate activitatea Prezidiului Permanent și 
a Comitetului Executiv ale Comitetului Central în
dreptată spre promovarea în relațiile interstatale a 
principiilor independenței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne, egalității depline și respectu
lui reciproc, de întărire pe această bază a unității ță
rilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste.

De asemenea au fost aprobate în unanimitate 
măsurile propuse de Prezidiul Permanent și Comite
tul Executiv ale Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, pentru a asigura munca pașnică 
creatoare a poporului român, constructor al socialis
mului, independența și suveranitatea națională a pa
triei noastre.

S-a hotărît să se convoace mîine, 22 august, se
siunea extraordinară a Marii Adunări Naționale.

21.VIII.1968

DE CĂTRE ȘEFUL REPREZENTANȚEI
PERMANENTE A F.N.E. DIN VIETNAMUL DE SUD

La 21 august 1968, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe domnul 
Nguyen Duc Van, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare ca șef

al Reprezentanței permanente a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud în Republica 
Socialistă România. (In pag. a 
"V-a cuvintările rostite).

Ritmuri înalte 
in realizarea

ADUNAREA POPULAȚIEI DIN CAPITALĂ 
ÎN PIAȚA PALATULUI REPUBLICII

investițiilor din ramura 
energiei electrice

Peste 100000 de locuitori ai Bucureștiului și-au manifestat încrederea
și devotamentul nețărmurit față de politica partidului comunist și a gu
vernului țării, hotărîrea de a face zid în jurul conducerii de partid și de stat

T Zeci de mii de cetățeni, care 
au aflat de la radio comuni
catul cu privire la convocarea 
ședinței Comitetului Central al 
P.C.R., Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii 
Socialiste România în le
gătură cu situația creată în 
Cehoslovacia, au pornit spon
tan din toate colțurile Capita
lei spre sediul Comitetului 
Central. în jurul orei 11, în 
Piața Palatului Republicii era 
o mare de oameni. Pe pan
cartele pe care le purtau se 
putea citi: „Trăiască Parti
dul Comunist Român'*, „Tră
iască unitatea dintre clasa 
muncitoare, țărănime și inte
lectualitate, în jurul partidu
lui", „Pentru unitatea țărilor 
socialiste și a mișcării comu
niste internaționale", „Sîntem 
alături de poporul cehoslovac", 
„Susținem poziția Partidului 
Comunist Român".

Minute în șir partici- 
panții scandează : „P.C.R. și 
Ceaușescu", „Trăiască Româ
nia socialistă", „Trăiască C.C. 
al P.C.R. în frunte cu tova
rășul Ceaușescu", „Trăiască 
guvernul Republicii Socialiste 
România".

în balconul sediului Comi
tetului Central își fac apariția 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnarâș, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Virgil Tro- 
fin.

De microfon se a- 
propie tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, în necon
tenitele urale ale mulțimii, a 
rostit următoarele cuvinte: 

„Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc în 

numele Comitetului Central 
pentru această caldă manifes
tare în momentul în care Co
mitetul Central se întrunește 
pentru a analiza situația 
creată în urma evenimentelor 
din Cehoslovacia.

Vedem în această caldă ma
nifestare o adeziune deplină 
a dumneavoastră, a tuturor lo
cuitorilor Capitalei, a întregu
lui nostru popor, la politica 
marxist-leninistă a partidului 
nostru. (Minute în șir se ova
ționează, se scandează „Parti
dul Comunist Român", se 
strigă „Trăiască Partidul Co
munist Român", „Trăiască gu
vernul").

în hotărîrea pe care Comi
tetul Central o va lua vom 
porni de la interesele su
perioare ale națiunii noastre 
socialiste, ale unității țărilor 
socialiste, ale unității mișcării 
comuniste internaționale, ale 
păcii.

Vă pot asigura că Comite
tul Central va ști să fie la 
înălțimea încrederii pe care 
întregul popor i-a acordat-o. 
Deoarece Comitetul Central 
urmează să-și înceapă lucră
rile, vă rugăm să aveți răb-

(Continuare în pag. a II-a)

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
Cetățeni ai țării românești,
în aceste momente grele pentru 

poporul frate cehoslovac, pentru si
tuația din Europa, doresc ca, în nu
mele Comitetului Central, al Consi
liului de Stat și al guvernului să 
mă adresez dumneavoastră, expri- 
mind încrederea noastră deplină în 
hotărîrea poporului român de a a- 
sigura construcția pașnică a socia
lismului în patria noastră. (Aplauze 
puternice, urale).

Pătrunderea trupelor celor cinci 
țări socialiste în Cehoslovacia con
stituie o mare greșeală și o primej
die gravă pentru pacea în Europa, 
pentru soarta socialismului în 
lume. Este de neconceput în lumea 
de astăzi, cînd popoarele se ridică 
la luptă pentru a-și apăra indepen
dența națională, pentru egalitatea 
în drepturi, ca un stat socialist, ca 
state socialiste să încalce libertatea 
și independența altui stat. Nu exis
tă nici o justificare, nu poate fi 
acceptat nici un motiv de a admi
te, pentru o clipă numai, ideea in
tervenției militare în treburile unui 
stat socialist frățesc. (Aplauze, ura
le puternice, prelungite).

Delegația noastră de partid și de 
stat, care a vizitat săptămîna tre
cută Cehoslovacia, s-a convins că 
poporul cehoslovac, Partidul Co
munist din Cehoslovacia, clasa mun
citoare cehoslovacă, bătrîni, femei, 
tineri, în unanimitate, sprijină con
ducerea de partid și de stat în 
efortul pentru a îndrepta stările de 
lucruri negative moștenite din tre
cut, pentru a asigura triumful so
cialismului în această țară. (Aplau
ze, urale prelungite).

Problema alegerii căilor de con
strucție socialistă este o problemă 
a fiecărui partid, a fiecărui stat, a 
■fiecărui popor. Nimeni nu se poate 
erija în sfătuitor, în îndrumător cu 
privire la felul 'în care trebuie con
struit socialismul în altă țară. Noi 
considerăm că pentru a așeza rela
țiile dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste pe baze cu a- 
devărat marxist-leniniste trebuie, 
o dată pentru totdeauna, să se pună 
capăt amestecului in treburile al
tor state, altor partide. (Aplauze 
puternice, urale prelungite).

în cadrul măsurilor pe care Co
mitetul Central, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri au hotă
rît să le ia, se are în vedere să se 
supună Marii Adunări Naționale o 
Declarație care să precizeze modul 
cum înțelegem să clădim relațiile 
noastre cu țările socialiste, cu toate 
țările lumii pe baza respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
dorința noastră de a așeza aceste 
relații pe o colaborare cu adevărat 
marxist-leninistă care să contribui» 

la triumful ideilor lui Marx, Engels 
și Lenin, la triumful comunismu
lui, de a milita pentru restabilirea 
autorității și încrederii în ideile 
marxism-leninismului. (Aplauze, 
urale puternice).

Am hotărît ca începînd de astăzi 
să trecem la constituirea gărzilor 
patriotice înarmate, alcătuite din 
muncitori, țărani și intelectuali, a- 
părătoare ale independenței pa
triei noastre socialiste. (A- 
plauze însuflețite, urale). Dorim 
ca poporul nostru să-și aibă unită
țile sale înarmate pentru a-și apăra 
cuceririle revoluționare, pentru 
a-și asigura munca pașnică, inde
pendența și securitatea patriei so
cialiste. (Aplauze, urale puternice, 
prelungite).

Noi pornim în activitatea noas
tră de la răspunderea pe care o 
aVem față de popor, față de toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Noi cu toții, români, 
maghiari, germani, oameni de alte 
naționalități, avem același destin, 
aceleași năzuințe — făurirea comu
nismului în patria noastră — și 
sîntem hotărîți, într-o unitate de
plină, să asigurăm înfăptuirea a- 
cestui ideal. (Aplauze, urale pre
lungite).

S-a spus că în Cehoslovacia exis
tă pericolul contrarevoluției ; se 
vor găsi poate mîine unii care să 
spună că și aci, în această adu
nare, se manifestă tendințe contra
revoluționare. Răspundem tuturor : 
întregul popor român nu va per
mite nimănui să încalce teritoriul 
patriei noastre. (Aplauze furtunoa
se, urale îndelungi). Uitați-vă, aici 

Ca un singur om, cei peste o sută de mii de locuitori ai Capitalei românești, prezenti la adunare, aclama cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprirnindu-și 
fajâ de pozijia Partidului Comunist Român.

deplina adeziune

e întregul nostru Comitet Central, 
Consiliul de Stat, guvernul. Cu 
toții sîntem hotărîți să servim cu 
credință poporul în construcția so
cialismului, în apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independenței 
sale. (Aplauze, urale). Sîntem aici 
mulți comuniști și antifasciști 
care am înfruntat închisorile, am 
stat în fața morții, dar nu am tră
dat interesele clasei muncitoare, 
ale poporului nostru. Fiți siguri to
varăși, fiți siguri cetățeni ai Româ
niei că niciodată nu vom trăda 
patria noastră, nu vom trăda in
teresele poporului nostru. (Aplau
ze, aclamații, urale).

Avem încrederea că partidele 
comuniste și muncitorești vor ști 
să găsească căile pentru a face să 
se pună cît mai iute capăt acestui 
moment rușinos din istoria mișcă
rii revoluționare. Avem convinge
rea că nu se va găsi nicăieri un 
comunist care să poată aproba 
această acțiune militară împotriva 
Cehoslovaciei, că toți comuniștii 
își vor ridica glasul pentru pro
movarea libertății, pentru promo
varea principiilor marxist-leniniste, 
pentru ca poporul cehoslovac, pen
tru ca orice popor să poată con
strui așa cum dorește societatea 
socialistă.

Noi sîntem hotărîți să acționăm 
cu toate forțele, cu toată răspun
derea pentru a contribui ia gă
sirea căilor în vederea rezolvării 
cît mai rapide a situației create 
prin pătrunderea trupelor străine 
în Cehoslovacia, pentru ca poporul 
cehoslovac să-și poată desfășura 
activitatea în liniște. Sîntem ferm 

hotărîți să acționăm împreună cu 
celelalte țări socialiste, cu celelalte 
partide comuniste și muncitorești 
pentru a contribui la eliminarea 
divergențelor, la întărirea unității 
țărilor socialiste, a partidelor co
muniste. Sîntem convinși că așa 
servim interesele poporului și inte
resele socialismului în întreaga 
lume. (Aplauze).

Ii rugăm pe cetățenii patriei 
noastre ca, avînd deplină încredere 
în conducerea partidului și statului, 
în partidul nostru comunist, să dea 
dovadă de unitate deplină, să acțio
neze calm și cu fermitate. Fiecare, 
la locul lui de muncă, să-și înze
cească eforturile pentru a asigura 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a societății noastre socialiste. 
Să fim gata, tovarăși, să ne apărăm 
în orice moment patria socialistă, 
România. (Aplauze, aclamații, u- 
rale prelungite).

Mulțumesc tuturor cetățenilor 
Capitalei pentru această manifes
tare caldă, tuturor locuitorilor pa
triei noastre pentru încrederea ce 
ne-o acordă, pentru atenția cu care 
urmăriți și sprijiniți politica parti
dului nostru. Vă dorim, tovarăși, 
multă sănătate, succes în activita
tea pentru triumful socialismului 
în patria noastră. (Aplauze, urale). 
Vă rugăm, tovarăși, să vă întoarceți 
la activitatea dumneavoastră; a- 
veți încredere că vă vom ține la 
curent cu desfășurarea evenimen
telor.

La revedere, tovarăși!
(Aplauze prelungite, urale, minute 
în șir).

în cadrul politicii de industriali
zare susținută a tării, partidul nos
tru acordă o atenție deosebită creș
terii producției de energie electrică 
într-un ritm mai ridicat decît ansam
blul industriei. Ca și în primii doi 
ani ai actualului cincinal, in planul 
de investiții pe acest an al ministe
rului nostru sînt prevăzute lucrări 
importante care asigură menținerea 
avansului necesar în dezvoltarea po
tențialului energetic, corespunzător 
Directivelor Congresului al IX-lea 
al partidului. Fbnduri mari de inves
tiții sînt alocate atît pentru continu
area lucrărilor la obiectivele înce
pute în anii precedenți — sistemul 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier, hidrocentrala de pe 
Lotru, extinderea centralei electrice 
de termoficare Borzești, termocen
trala Deva, centrala termoelectrică 
Galați — cît și pentru o serie de 
obiective energetice noi.

Coordonarea riguroasă a eforturi
lor tuturor factorilor responsabili de 
realizarea la termen a investițiilor 
— beneficiari, proiectant!, construc
tori, furnizori de utilaje și echipa
mente — a creat premise favorabile 
pentru intensificarea ritmului de 
lucru pe șantiere. în cele șapte luni 
care au trecut din acest an, s-a 
realizat din planul anual 57 la sută 
la total investiții și 62 la sută la vo
lumul de construcții-montaj. Stadiul 
atins în prezent și condițiile create 
pentru desfășurarea optimă a lucră
rilor în continuare permit nu numai 
realizarea integrală a planului de 
investiții al ministerului pe acest an, 
ci și depășirea acestuia. Un avans 
sensibil față de grafice s-a înregistrat 
pe șantierele obiectivelor energetice 
de importanță deosebită, cum sînt 
cele de la Porțile de Fier, Borzești, 
Lotru etc. Aceasta nu înseamnă că 
obiectivele energetice mai mici au 
fost scăpate din vedere. Dimpotrivă, 
faptele demonstrează că în cea mai 
mare • parte se îndeplinesc în ritm 
susținut lucrările și la obiectivele 
energetice de proporții mai reduse, 
dispersate pe întreg teritoriul tării : 
stații electrice, linii electrice de di
ferite tensiuni, posturi de distribu
ție, electrificări rurale.

Azi, în jurul orei 10,00, posturile noastre de radio 

și televiziune vor transmite de la Palatul Marii Adu

nări Naționale- lucrările celei de-a 11-a sesiuni ex

traordinare a celei de-a 5-a legislaturi a Marii 

Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.

în ceea ce privește realizarea sar
cinilor de punere în funcțiune a lu
crărilor nominalizate prin planul de 
stat, menționăm că din cele 23 obiec
tive prevăzute s-au dat în exploatare, 
pînă la 30 iunie a.c., 20 obiective și 
capacități. Cele 3 lucrări restante, 
ca urmare în principal a unor greu
tăți independente de ministerul nos
tru, sînt în atenția organelor șl în
treprinderilor ministerului și urmea
ză să fie puse în funcțiune în perioa
da imediat următoare. Este de rele
vat' că în ptfmă jumătate' a anblui au 
fost racordate la sistemul energetic 
național grupuri electrogene cu o 
putere de 615 MW, instalate în cen
trale electrice, ceea ce reprezintă 88 
la sută din puterea instalată plani
ficată a se realiza în anul 1968. I îuă 
la finele anului se vor pune în func
țiune toate capacitățile prevăzute în 
pian.

La elaborarea măsurilor pentru 
realizarea integrală și la termen a 
planului de investiții, ministerul nos
tru a avut în vedere satisfacerea ce
rințelor de energie ale unor sec
toare vitale ale economiei naționale. 
Este vorba, în primul rînd, de lu
crările privind alimentarea cu ener
gie electrică a platformelor chimice, 
a agriculturii — pentru care bene
ficiar este Ministerul Energiei Elec
trice — și de lucrările pentru terți. 
Problemele care s-au ridicat pe șan
tierele acestor obiective au constituit 
obiectul unor dezbateri speciale în 
colegiul ministerului, cu prilejul că
rora s-au stabilit măsuri eficiente 
pentru intensificarea ritmului de lu
cru. Rezultatele favorabile obținute 
pînă acum în realizarea planului de 
investiții sînt, totodată, un efect al 
programării judicioase a activității 
constructorilor și montorilor, prin 
stabilirea, încă de la începutul anu
lui, a unor termene intermediare pe

Ing. Iosif CIUPUUGA 
director tehnic în Ministerul 
Energiei Electrice

(Continuare în pag. a II-a)
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Hala turbinelor de la termocentrala Ișalnija

(Foto : S. Cristian)

Ritmuri înalte 
in realizarea

investițiilor din ramura

(Urmare din pag. I)
parcursul lucrărilor și a unor terme
ne interne de punere în funcțiune, 
mai mobilizatoare, pentru toate obi
ectivele energetice nominalizate prin 
planul de stat.

Sarcinile planului de investiții pe 
1968, care au rămas de realizat pînă 
la sfîrșitul anului, se referă atît la 
obiective care trebuie date în exploa
tare încă în acest an, cît și la obiective 
energetice care sînt prevăzute să fie 
puse în funcțiune în anii viitori. In 
domeniul centralelor electrice, cea 
de-a doua categorie de lucrări ocupă 
ponderea principală. Este deosebit 
de important, deci, ca în egală mă
sură să stea în centrul atenției atît 
unele, cît și celelalte dintre obiective. 
De felul în care se vor respecta gra
ficele coordonatoare de desfășurare 
a lucrărilor în acest an va depinde 
punerea în funcțiune la termen a 
unor importante obiective energetice 
în anul 1969, cum sînt centralele ter
moelectrice de la Deva, Palas, Ga
lați — grupul de 100 MW — Govora 
etc., sau în anul 1970 : sistemul hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, extinderea centralei de la 
Oradea cu un grup de 50 MW și a 
celei de la Iași cu un grup de 50 MW.

Pe majoritatea șantierelor se lu
crează în ritm susținut, respectîn- 
du-se graficele de desfășurare a lu
crărilor. Ritmurile cele mai înalte 
se obțin pe șantierele întreprinderii 
de construcții hidroenergetice Bucu
rești, întreprinderii „Energomontaj" 
București și trustului „Electromontaj" 
— unități cu o îndelungată experi
ență, care au ajuns la un înalt grad 
de organizare. Pentru activitatea 
șantierelor care aparțin acestor în
treprinderi sînt caracteristice pregă
tirea din timp și temeinică a lucră
rilor, aplicarea unor tehnologii a- 
vansate de lucru, îmbunătățirea per
manentă a calității lucrărilor, res
pectarea termenelor fizice de exe
cuție. Aceste întreprinderi au reușit 
să asigure o stabilitate satisfăcătoare 
a cadrelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni — condiție hotărîtoare 
pentru relizarea la timp a lucrări
lor și cu o productivitate a muncii 
din ce în ce mai ridicată.

Pentru îndeplinirea la termen și 
în bune condiții a sarcinilor care 
derivă din planul de investiții pe 
acest an nu sînt totuși suficiente 
numai eforturile care se depun con
jugat de către organizațiile de con- 
strucții-montaj, beneficiare și de pro
iectare ale Ministerului Energiei E- 
lectrice. In egală măsură, este ne
cesar să se îndeplinească la termen 
și sarcinile care revin altor unități 
economice și ministere. Este vorba, 
în primul rînd, de livrarea la ter
men a echipamentelor și aparataje- 
lor de către uzinele și fabricile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Greutăți s-au întîmpinat 
mai ales din cauza întîrzierilor în 
livrarea panourilor de automatizare 
și a unor aparataje de către indus
tria electrotehnică. A devenit nece
sar ca „strangularea" care există în 
acest domeniu să fie înlăturată în- 
tr-o perioadă de timp cît mai scurtă 
posibil, iar pentru obiectivele cu ter
mene de punere în funcțiune în acest 
an sau în anul 1969 — cum sînt cen
tralele electrice de termoficare 
Galați, Govora, Deva, Palas etc. — 
să se depună toate eforturile și să 
se găsească soluțiile necesare pen
tru livrarea în timp util a echipa
mentelor și aparatajelor comandate.

Dificultăți în desfășurarea lucră
rilor care au termen de punere în 
funcțiune în acest an sau a lucrări
lor în continuare provoacă și întîr- 
zierile mari în contractarea și, res
pectiv, primirea importurilor curen
te de completare a livrărilor com
plexe de echipamente. Mecanismul 
și metodologia actuală de contrac
tare a importului curent trebuie îm
bunătățite încît să corespundă rit
murilor tot mai mari în care dorim 
să realizăm construcțiile noi. Deși 
aparatajul sau utilajul care tre
buie contractat nu ridică în
totdeauna probleme din punct 
de vedere tehnic, deseori fiind 
vorba de aparataje tip care se repetă, 
totuși operațiile de contractare — 
începînd de la data depunerii fișe
lor tehnice la organizațiile de co
merț exterior și pînă la încheierea 
contractelor — durează multe luni 
de zile. în prezent întîmpinăm greu
tăți datorită întîrzierilor cu care se 
contractează o serie întreagă de echi
pamente și aparataje de completare 
pentru centralele termoelectrice Go
vora, Palas și Deva. Intrucît nea
junsurile în acest domeniu se per
petuează de mulți ani, a devenit o- 
portun, după părerea mea, să se ia 
măsuri de simplificare a actualei me
todologii de contractare a importu
rilor curente, să se acționeze cu ope
rativitatea impusă de ritmurile înalte 
în care se realizează lucrările de in
vestiții.

In această perioadă, sarcini impor
tante revin ministerului nostru și în 
ce privește pregătirea planului de in
vestiții pe anul 1969 și perspectiva 
următoare, cînd este prevăzută înce
perea lucrărilor la o serie de impor
tante obiective termo și hidroenerge
tice noi. Pentru toate aceste obiective 
noi s-a elaborat un ansamblu de mă
suri care să permită elaborarea, a- 
vizarea și aprobarea în timp util 
a documentațiilor tehnice, cît și asi
gurarea cu echipamentele necesare. 
Pentru majoritatea lucrărilor noi 
prevăzute să înceapă în anul viitor, 
studiile tehnico-economice sînt ela
borate și în măre parte avizate sau 
aprobate, ori sînt în curs de avizare 
și aprobare. Elaborarea proiectelor 
de execuție se găsește, de asemenea, 
într-un stadiu avansat. Astfel, la fi
nele primului semestru, planul de 
investiții pe anul 1969 era asigurat 
cu proiecte de execuție în proporție 
de 76,3 la sută. Se prelimină crește
rea acestei proporții la 84 la sută 
pînă la 1 septembrie a.c. și la peste 
93 la sută pînă la finele anului. Echi
pamentele prevăzute a se monta în 
1969, atît cele care se asigură prin 
importuri complexe cît și cele care 
se livrează complex din țară, sînt 
contractate. Sînt create de pe acum 
condiții ca constructorii și montoril 
noștri să lucreze în ritm susținut și 
în anul viitor.

Consolidînd și dezvoltînd experien
ța acumulată pînă în prezent în 
construcția energetică, colectivele din 
organizațiile de construcții, între
prinderile beneficiare și institutele 
de proiectări sînt hotărîte să-și în
deplinească la termen și integral 
sarcinile ce rezultă din programul 
de dezvoltare a ramurii energiei 
electrice, să atingă ritmuri din ce 
în ce mai rapide în realizarea lu
crărilor, aducîndu-și astfel o contri
buție de seamă la înflorirea și pro
gresul continuu al României socia
liste.

încep sâ se materializeze prevederile

privind construcfia de locuințe ieftine

ȘANTIERUL EXPERIMENTAL
DIN PARCUL RAHOVA

Diversificarea confortului în locuin
țele construite din fonduri de stat 
centralizate creează, printr-o gospodă
rire judicioasă a investițiilor, posibili
tăți de rezolvare mai accelerate a 
problemei locuințelor în mediul urban. 
In urma măsurilor luate recent în 
această direcție de către conducerea 
de partid și de stat, în anii 1969—1970 
se vor realiza, din fondurile statului, 
circa 180 000—200 000 de locuințe noi, 
dublîndu-se astfel numărul prevăzut 
inițial pentru perioada respectivă.

Aceste Drevederi au căpătat contu
ruri concrete cu prilejul unei dezbateri 
organizate de Uniunea Arhifecților pe 
marginea principalelor aspecte legate 
de construcția locuințelor economice. 
Institutele de proiectare centrale și 
D.S.A.P.C. au prezentat circa 150 de 
studii pentru trei categorii de confort, 
analizînd în parale] problemele func
ționale, tehnice și economice. Au apă
rut ș; instrucțiunile C.S.C.A.S. privind 
construcția de locuințe în mediul ur
ban din fonduri de stat centralizate. 
Aceste instrucțiuni precizează limitele 
de confort, arătînd că locuințele se vor 
realiza din materiale de rezistență și 
finisaj durabile și economice și că, 
exceotîndu-le pe cele plasate mai izo
lat în perimetrul orașelor, vor benefi
cia de încălzire centrală. Aceste in
strucțiuni precizează de asemenea că 
dormitoarele de două persoane nu pot 
fi mai mici de 8 mp, la o înălțime li
beră a camerelor de minimum 2,50 m. 
Paralel cu delimitarea respectivelor ca
tegorii de confort, se dau îndrumar 
utile privind alegerea amplasamentelor 
și modul de dispunere a locuințelor de 
felurite tipuri ; dotările social-culturale, 
locurile de parcare și garajele, spații
le verzi aferente unităților respective 
de locuit se vor dimensiona și ampla
sa conform normelor existente, astfel 
încît să se obțină o imagine corespun
zătoare a ansamblului.

După cum s-a mai anunțat, în Ca
pitală urmează a se construi — în 
1969 — 25 000 de apartamente, din 
care 12 000 vor fi de tipul celor ac
tuale, iar restul de 13 000 — locuințe 
ieftine (60—70 la sută locuințe de ca
tegoria a lll-a și 30—40 la sută de ca
tegoria a IV-a).

Imaginea cea mai concretă a ceea ce 
se întreprinde ne-o dă șantierul de lo
cuințe ieftine deschis lîngă Parcul Ra
hova. Cele 90 de apartamente (etapa I 
în lucru) sînt de patru categorii, denumi
te de proiectant A.B.C.D., și au caracter Arh. Petre DERER

seama de faptul că în 
Suceava se află nu- 
obiective turistice, au 
în folosință un modern

mult mai largă de semipreparafe, 
creșfe suprafețele afectate culturii 
distracției.

Experiența dobîndifă pînă acum
■ consirucția de locuințe ne va fi, neîn

doielnic, de un imens folos în re
zolvarea acestor probleme, în proiecta
rea și execuția cît mai corespunzătoare 
a locuințelor ieftine — problemă socială 

, deosebit de importantă.

în

unitate de alimentație

Frumosul parc de la băile Felix

IN JUDEȚUL SUCEAVA

Magazine și unități 
de deservire noi

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). 
— Dezvoltarea urbanistică a lo
calităților sucevene impune și 
crearea unor condiții tot mai 
adecvate pentru asigurarea unei 
deserviri comerciale civilizate. 
Prin clădiri special construite 
sau prin amenajarea de maga
zine la parterul blocurilor de 
locuințe, rețeaua comercială din 
orașele județului Suceava a 
crescut în acest an cu peste 
3 000 metri pătrați suprafață 
utilă. Au fost date în folosință 
moderne complexe comerciale la 
Fălticeni, Rădăuți și Gura- 
Humorului. în Suceava, rețeaua 
comercială s-a îmbogățit cu un 
magazin pentru desfacerea arti
colelor de sport și turism, unul 
pentru desfacerea produselor în
treprinderilor agricole de stat, 
iar în cartierul Arini s-au dat 
în folosință o cofetărie, o farma
cie și o 
publică.

Ținînd 
județul 
meroase 
fost date _________  ___
hotel turistic cu restaurant la 
Putna, căsuțe cu specific buco
vinean, salonul românesc de la 
Rădăuți etc.

DEPUNERI LA C.E.C. PE 

LIBRETELE DE ECONOMII 

CU DOBÎNDĂ ȘI CÎȘTI- 

GURI IN AUTOTURISME

Unitățile Casei de Economii 
și Consemnațiuni din întreaga 
țară efectuează operațiuni de 
depuneri pe libretele de econo
mii cu dobîndă și ciștiguri în 
autoturisme.

La tragerile la sorți trimes
triale ale acestor librete, după 
cum este cunoscut, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a- 
cordă depunătorilor cîștiguri 
în autoturisme de diferite 
mărci. Numai anul acesta au 
fost atribuite autoturisme Flat 
1 800, 125 și 124, Renault 10 și 
16, Moskvici, Skoda 1 000 M.B. 
ș.a., unui număr de 758 titulari 
de librete.

In afara cîștigurilor în auto
turisme, depunătorii care eco
nomisesc pe acest libret bene
ficiază și de dobînzi anuale, 
care constituie, ca și cîștigurile 
în autoturisme, un avantaj spe
cific acestui instrument de eco
nomisire pus la dispoziția popu
lației de către C.E.C.

Este important de reținut că 
depunerile în vederea partici
pării la tragerea la sorți pen
tru trim. IV/a.c. a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîști
guri în autoturisme se efectuea
ză pînă la data de 30 septem
brie 1968, inclusiv. 

experimental, dispuse fiind în clădiri cu 
parter și două etaje. Stadiul avansat 
de construcție permite de acum reali
zarea unei imagini destul de clare asu
pra spațiilor inferioare și a înfățișării 
din afară ; se întrevede de pe acum 
că angajamentul constructorilor de a 
preda aceste locuințe noilor locatari 
la sfirșiful lunii septembrie sau începu
tul lui octombrie a.c. va fi respectat.

Din ce se compun apartamentele și 
care sînt diferențele între ele? Pentru 
simplificare, vom compara numai apar
tamentele cu ponderea cea mai mare : 
cele cu două camere. Astfel, aparta
mentul de două camere din catego
ria A are un dormitor de 10,4 mp, 
o cameră de zi (putînd avea și alte 
funcțiuni) de 13,74 mp, o bucătă
rie de circa 4 mp, încăpere sa
nitară (cu lavoar, WC și baie) și un 
vestibul de 2,77 mp. Apartamen
tele de 2 camere din categoria B 
conțin un dormitor de 11,27 mp, o ca
meră de zi, cu loc de gătit, de 14,27 
mp, o încăpere sanitară de 1,76 mp 
(WC și lavoar) și un mic vestibul. Ca 
și cele de tip A, se grupează între 4 
și 6 apartamente la o scară, în mod 
obișnuit deschisă, dar acoperită, spre 
deosebire de cele de tip C și D, care se 
înșiruie pe un coridor de circa 33 m, cu 
o singură scară. Apartamentul de 2 ca
mere de tipul C are un dormitor de 
11,13 mp, o cameră de zi, cu loc de 
gătit, de 12,80 mp, precum și o încă
pere sanitară de 1,42 mp. Pentru a în
cheia prezentarea șantierului experimen
tal, să amintim că tronsoanele tip A și 
B se execută cu metode tradiționale (zi
dărie portantă de cărămidă și planșee 
monolit), iar celelalte tipuri — din be
ton turnat în cofraje de inventar. Di
versificarea construcțiilor de locuințe pe 
criterii funcționale și economice, ca și 
faptul că, pe această cale, se vor pu
tea realiza anual circa 90—100 000 a- 
partamente (față de 60 000, cîte se 
realizau pînă acum) vor grăbi rezolva
rea problemei locuințelor. Realizate din 
materiale durabile, noile construcții vor 
contribui la creșterea suprafeței loca
tive, determinîrid treptat o altă reîm
părțire a acesteia pe măsura măririi 
cuantumului de suprafață locuibilă pe 
cap de locuitor. Devin însă din ce în 
ce mai necesare anchete de prospec
tare a cerințelor privind locuințele de 
diferite categorii și diferite mărimi. Ase
menea acțiuni executate periodic și cu 
discernămînt vor reflecta cu mai mare 
fidelitate mișcările de populație, varia
ția cerințelor și modul în care acestea

Adunarea populației din Capitală
(Urmare din pag. I)

dare și vă vom informa de aici 
despre hotărîrile ce le vom lua“.

Deși plouă, participanții la de
monstrație rămîn în continuare în 
Piața Palatului. Ei scandează mai 
departe lozinci în cinstea partidu
lui, a politicii sale marxist-leni- 
niste, a prieteniei cu popoarele 
tuturor țărilor socialiste, a unității 
mișcării comuniste. Intre timp, de 
pe arterele Capitalei sosesc alte 
mii de cetățeni ai Capitalei, dor
nici să-și manifeste atașamentul 
nețărmurit față de politica parti
dului și guvernului.

Zecilor de mii de cetățeni care au 
venit spontan în primele ore ale 
dimineții în fața sediului Comitetu
lui Central, spre a-și manifesta a- 
tașamentul față de Partidul Comu
nist Român, li s-au adăugat, în 
orele următoare, alte zeci de mii de 
cetățeni — muncitori din întreprin
derile Capitalei, intelectuali, acti
viști de partid și de stat, studenți și 
tineret. Peste o sută de mii de oa
meni ai muncii erau adunați în fața 
sediului Comitetului Central al 
P.C.R. în timp ce se desfășurau lu
crările ședinței comune a Comite- 

sînt satisfăcute prin diversele tipuri de 
locuințe. Pe de altă parte, economici
tatea locuințelor ieftine nu trebuie rea
lizată cu tot dinadinsul prin micșorarea 
suprafețelor sau folosirea unor finisaje 
mai modeste. Se impune folosirea ce
lor mai eficiente metode de execuție — 
o cale pînă astăzi insuficient studiată. 
In acest sens, sînt în curs extinderea 
sistemelor industrializate de producție 
(panouri mari, prefabricarea a cît mai 
multor piese de construcție în unități 
specializate sau pe poligoane amena
jate pe șantier, cu investiții reduse etc.). 
Totodată, în scopul unei gospodăriri ju
dicioase a spațiilor de locuit cu dimen
siuni mici, se studiază și realizarea unor 
tipuri de mobilier minimal, cu posibi
lități de pliere și extensiune, vandabile 
nu în garnituri, ci ca piese separate, 
eventual montate la fața locului, îm- 
bunătăfindu-se astfel confortul.

Pe plan urbanistic, noile construcții 
vor fi în măsură să învioreze aspectul 
— uneori lipsit, de varietate — a nenu
mărate cartiere noi din orașele noastre. 
Jocul pe înălțime, de la parter la cinci 
nivele, înfățișarea diferențiată funcțio
nal prin modul de grupare a tronsoa
nelor vor oferi arhitectului urbanist mij
loace noi de organizare a cadrului de 
viață urban. Ca rezultat al realizării unor 
asemenea construcții va crește densi
tatea de locuitori în cartierele respec
tive. Astfel, în Parcul Rahova, la un 
regim, de înălțime de P-f-2, dar cu o 
dispoziție, e drept cam sfrînsă și ri
gidă a blocurilor, se realizează o densita
te de 680 locuitori la hectar. Alte pro
iecte, prezentate șla discuția Uniunii Ar- 
hitecților, determinau densități de peste 
700 loc/ha, iar instrucțiunile C.S.C.A.S. 
prevăd densități între 300 și 800 loc/ha. 
Pe de altă parte, reducerea'dimensiuni
lor unor încăperi va determina transfera
rea funcțiilor respective de la obiect la 
ansamblu, hotărînd o nouă compartimen
tare și dimensionare a dotărilor : vor 
trebui prevăzute mai multe unități de 
deservire, diversificate localurile de ali
mentație publică, precum și magazinele 
alimentare, pentru a desface o gamă 
mult mai largă de semipreparafe, vor 

?i

tului Central, Consiliului de 
Stat și guvernului, imensa piață 
dintre sediul C.C. al P C.R. 
și Palatul Republicii a devenit o 
mare de oameni. Pe Calea Victoriei, 
pe celelalte artere, care duc spre 
piață, se află alte mase de cetă
țeni. Nenumărați oameni se văd pe 
zidurile clădirilor din jur, pe aco
perișurile caselor și la balcoane. 
Mulțimea din piață poartă pancar
te pe care sînt înscrise chemările : 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și organiza
torul victoriilor noastre", „Trăiască 
Comitetul Central în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu", 
„Trăiască scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România", 
„Trăiască unitatea dintre clasa 
muncitoare, țărănime și intelectua
litate, unitatea întregului popor, în 
jurul partidului", „Urmăm cu în
credere politica externă a partidu
lui și guvernului", „Vom apăra so
cialismul", „Sîntem alături de po
porul cehoslovac", „Pentru priete
nia și unitatea țărilor socialiste".

Cuvintele mobilizatoare rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu înainte 
de începerea ședinței Comitetului 
Central și a guvernului, purtate din

Cine ar dori să capete o imagine 
despre ritmurile românești, despre 
viteza noastră de înaintare în cons
trucția socialistă, despre hărnicia 
și avîntul cu care se muncește la 
noi, s-ar putea opri fie și la un 
singur fapt: acum doi ani automo
bilul românesc era doar o promi
siune, azi, cu cîteva zile înaintea 
sărbătorii naționale, „Dacia-UOO" 
se află la start.

Acum doi ani am avut cinstea 
să-i însoțesc pe conducătorii de 
partid și de stat ai României într-o 
vizită pe meleagurile Argeșului, cu 
care prilej am fost martor la dis
cuțiile purtate cu specialiștii privi
tor la amplasarea viitoarei uzine 
de automobile. Totul mi se părea 
pe atunci nefiresc de îndrăzneț, an- 
ticipînd niște măsuri ale creației 
pe care nu le socoteam imediat 
posibile, prin amploarea, prin in
vestiția de energie, prin masiva 
concentrare de forțe necesare u- 
nui asemenea obiectiv. Am notat 
pe atunci în jurnalul meu intim :

„Ne-am oprit într-o poiană, sub 
niște copaci, pe platoul care do
mină valea feerică a Rîului Doam
nei. Aici, ni se spune, va fi am
plasată o uzină de automobile. Ce 
ciudat lucru, ce curios mi se pare 
să discuți despre o asemenea 
industrie — unde ? — într-un
cadru bucolic ca o gură de 
rai, fermecător și colorat ca o 
pînzi de Grigorescu! Sub stejari 
s-au adunat specialiști, experți, 
miniștri. Planșele reprezentînd vi
itoarea uzină sînt înfipte de-a 
dreptul în pămînt, macheta a fost 
adineauri ridicată din iarbă și a- 
șezată pe un stativ. Privesc sche
mele, privesc graficele de execuție, 
privesc mai ales macheta și totul 
mi se pare prea frumos ca să fie 
mîine-poimîine adevărat. Știu ce 
este o uzină de automobile, ce per
formanță de tehnică, de iscusință, 
de tradiție industrială, în primul 
rînd reprezintă citadela din care 
iese „zeul automobil^- Fără a mă 
intimida, nimic nu mai poate in
timida în această eră a industriali
zării paroxistice, mi se pare totuși 
că îndrăzneala noastră de a ne 
înscrie în civilizație și pe această 
orbită va însemna o performanță. 
Observ cu cită grijă, cu cită minu
țiozitate, cu cită cutezanță, condu
cătorii de partid și de stat discută 
cu specialiștii amănuntele privi
toare la această viitoare uzină. A- 
mănunte ? Ce ingrat de curioase 
sînt cuvintele!... Fiecare amănunt 
al automobilului, de la șuruburi și 
micromotoare, pînă la sticla de par
briz și tapițerie, presupune naște
rea unei noi fabrici sau uzine, apa
riția pe hartă a unei noi unități in
dustriale inexistente pînă ieri în 
circuitul nostru economic tradițio
nal. Astfel, chiar azi dimineață, 
lîngă Pitești, tovarășul Ceaușescu 
a pus piatra fundamentală a viitoa
rei uzine de micromotoare. Nu

om în om, din gură în gură, au 
produs o adîncă impresie asupra 
mulțimii aflate în piață, care, în 
așteptarea hotărîrilor ședinței, le 
comentează, exprimîndu-și aproba
rea și încrederea în partid. în piață 
domnește o atmosferă de însufleți
re, calm, sobrietate și maturitate 
politică.

Ca ecou al gîndurilor și senti
mentelor pe care le trăiesc în aceste 
momente toți oamenii patriei noas
tre, mulțimea din piață scandează: 
„Comitet Central iubit în jurul tău 
facem zid", „P.C.R.", „Ceaușescu".

Este ora 13,10. în balcon își fac 
apariția conducătorii partidului și 
statului nostru, toți .membrii Co
mitetului Central șl invitații par- 
ticipanți la plenară. Din mulțime 
izbucnesc ovații și urale, care nu 
contenesc minute în șir.

Cu o deosebită atenție este as
cultat comunicatul ședinței Comi
tetului Central și a guvernului, 
care a fost citit de către tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. îndelungi a- 
plauze exprimă aprobarea deplină 
și entuziastă a poporului față de 
acest document.

In aplauzele și ovațiile mulțimii 
ia cuvîntul secretarul general al

la start
„DACIA-1100n

;. aflu *n fafa unei mari 
o uzi- 

care a apărut pe platoul 
domină' Riul Doamnei, în

știam ce reprezintă șl la ce vor 
folosi. Ni s-a explicat că vor fi uti
lizate în producția de aspiratoare 
electrice, aparataj casnic divers 
etc. Adevăratul rost al uzinei de 
lîngă Pitești este deci acesta. Ca 
și alte uzine, ea va ajuta la apa
riția automobilului. Acest copil al 
tehnicii va da naștere, cu o preco
citate de tată ambițios, unui lanț 
de uzine și fabrici, care vor ridica 
dintr-odată tonusul vital al unei 
regiuni întregi.

Stînd în preajma conducătorilor 
țării, urmărind discuția lor cu spe
cialiștii, m-a impresionat, încă o- 
dată, grija lor pentru om, pentru 
nevoile de viață ale. noastre, ale tu
turor, pentru creșterea bunăstării 
noastre generale, țelul activității 
lor de fiecare zi. M-a frapat minu
ția cu care se discuta, din acest 
punct de vedere, despre noul auto
mobil. „E confortabil ? Nu uitați, 
va fi folosit de familii cu copii! 
Cît consumă la sută ? E rezistent ? 
Va fi bine adaptat traficului nostru 
rutier și șoselelor noastre ?“ Ni
meni probabil nu va ști, peste cîți- 
va ani, urcîndu-se în noul auto
mobil românesc, cu cîtă grijă au 
discutat conducătorii României toc
mai despre bucuria de mîine a ce
tățeanului acestei țări, despre cli
pele de relaxare, confort, vacanță, 
pe care omul nostru le merită din 
plin...".

Opresc jurnalul aici. Nu speram 
să am bucuria, bucuria și surpriza 
de a redeschide vechiul carnet, a- ■ 
celași carnet de însemnări — unde ? ‘ 
— exact la aceeași filă și în același ' 
loc, chiar pe locul unde s-a și ] 
născut noul automobil românesc ] 
„Dacia-UOO".

Mă 
și ultramoderne uzine, 
ni

mai puțin de 24 de luni. Mii ș’i mii 
de oameni, constructori și montț ' 
muncitori de înaltă calificare, spe
cialiști și tehnicieni, săteni din co
munele vecine, mii și mii de oa
meni au venit să-i salute pe con
ducătorii României socialiste, pre- 
zenți ta clipa istorică în care visul, 
unul dintre visele noastre creatoa
re, a devenit faptă.

Pășim în incinta uzinei, uitînd 
că în urmă cu numai o vară călca- 
sem pe covorul de iarbă și 
flori al pajiștei de sub stejari. Pă
șim sub cerul de sticlă al giganti
cei hale, una dintre cele mai mari 
hale industriale din țară, uitînd că 
în urmă cu numai o vară, peste 
capetele noastre se boltea cerul 
fără sfîrșit. Pășim uimiți, pășim 
mândri, pășim curioși în acest uni
vers al agregatelor ultramoder
ne, mînuite de flăcăi și fete 
în halate impecabile, flăcăi și fete 
care sînt meșterii de azi și de 
mîine ai automobilului românesc. 
Cînd au devenit acești tineri „au
tori" de automobile ? Cînd și-au 
însușit .mese.rj.ile de înaltă virtuo- 
ziW.e. , pe. care .le pretinde creația 
automobiluliii „Ddcia-1 100" ?

Ne cunoaștem bine oamenii, știu 
ce sînt în stare, entuziasmul, price 
perea, hărnicia lor dau expresie 
energiei cu care un întreg popor, 
stăpîn pe soarta sa, își construiește 
o viață liberă și civilizată. Sînt 
semnificative, în acest sens, cuvin
tele pe care un specialist francez, 
dr. Robert Bossi, director tehnic la 
firma Renault, coordonator al spe
cialiștilor francezi care lucrează la 
uzină, mi le-a comunicat cu prile
jul inaugurării: „Este o uzină ro
mânească. Cine a ajuns să vă cu
noască pe dvs., pe români, nu mai 
are de ce să fie uimit. Această uzi
nă e pe măsura capacității tehnice 
românești, pe măsura talentului, 
inteligenței și iscusinței dvs. Vă fe
licit. Ritmul în care ați construit 
uzina este o adevărată perfor
manță".

...Admir noile automobile care 
s-au și angajat pe pista de încer
care. O ploaie deasă, de vară, le 
stropește îmbelșugat, iar construc
torii văd în asta un semn bun. Ei 
își aplaudă creația cu sentimentul 
de mîndrie al părintelui care e fe
ricit cînd odrasla, prima odraslă, 
trece cu succes primul examen. 
Este încă un examen al creației 
industriale trecut cu succes. Este 
încă un vis devenit faptă. Este încă 
o faptă de creație, printre miile de 
fapte care dau strălucire patriei.

„Dacia-UOO" — nume vechi și 
nume nou, un nume care dovedește 
că performanțele au devenit în 
România socialistă acte cotidiene 
de creație.

Paul ANGHEL

Comitetului Central al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Fiecare frază a cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu a fost 
subliniată de aplauzele și ovațiile 
mulțimii. în piață domnește o at
mosferă de puternică însuflețire și 
entuziasm, în care patriotismul 
fierbinte se îmbină cu sentimentele 
de profundă solidaritate internațio- 
nalistă, față de oamenii muncii din 
Cehoslovacia și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, de atașament față 
de cauza socialismului și a păcii.

Cuvintelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care se referă la hotă- 
rîrea fermă de a apăra indepen
dența și suveranitatea patriei, cu
ceririle revoluționare, integritatea 
teritorială a patriei, le răspunde ca 
un ecou din .peste 100 000 
de piepturi lozincile : „Jurăm, fa
cem legământ, să apărăm acest pă
mînt", „Comitet Central iubit, în 
jurul tău facem zid", „Vom munci 
și vom lupta, patria vom apăra".

Ultimele cuvinte rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la acest 
miting, care va rămîne viu în a- 
mintirea tuturor participanților și 
se va înscrie în istoria partidului 
și patriei noastre, sînt acoperite de 
uralele și ovațiile mulțimii.

Participanții intonează imnul de 
luptă al proletariatului Internațio
nala.
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Cu sentimentul înaltei răspunderi față de destinele patriei, față de cauza socialismului și păcii

ÎNTREGUL NOSTRU POPOR ÎȘI AFIRMĂ UNITATEA STRÎNSĂ 
ÎN JURUL CONDUCERII DE PARTID Șl DE STAT, APROBĂ 
ÎNTRU TOTUL POZIȚIA INTERNAȚIONALISTĂ A P.C.R. Șl A 

GUVERNULUI ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DIN CEHOSLOVACIA
Respectarea principiilor 

de relații—premisă a solidarității 
țărilor socialiste

Intrarea In Cehoslovacia suve
rană, independentă și socialistă ■ 
armatelor unor state cu care victima 
este legată, de îndelungată vreme, 
printr-o multilaterală comunitate — 
de ideal, de ideologie, de interese, de 
luptă — reprezintă una dintre cele 
mai dureroase pagini ale epocii mo
deme, cu atît ipai dureroasă cu cit 
caracteristica cea mai apăsată și cea 
mai profundă a acestei epoci este 
avîntul biruitor al spiritului revo
luționar internationalist, este marșul 
victorios al socialismului.

Dacă în momente ca acesta se 
mai poate pronunța cuvîntul bucurie, 
atunci putem spune că poporul nos
tru poate fi bucuros de rezultatul 
examenului său de conștiință, care 
11 îngăduie să privească, în ochii 
oricui, cu ochi limpezi.
'' Partidul Comunist Român, statul 
român au militat neabătut și vor 
milita pe viitor cu și mai aprigă 
hotărîre, pentru respectarea absolută 
— fără nici o rezervă, fără nici o 
posibilitate de concesie, fără nici o 
eventualitate de tranzacție — a suve
ranității, independentei și egalității 
tuturor statelor lumii și tuturor 
partidelor comuniste. Stat indepen
dent și suveran, în toate proble
mele de stat, partid independent și 
suveran în toate problemele construi
rii socialismului și comunismului — 
iată cele două categorii fundamen
tale ale concepției și acțiunii româ
nești de stat și de partid. Numai 
în cadrul acestor două categorii — 
au afirmat întotdeauna Partidul Co
munist Român și statul român — 
se poate asigura o puternică, invin
cibilă frăție internaționalistă a parti
delor comuniste, o înflorire neînce-

Sprijinim din 
internaționalistă a

Partidul nostru și-a exprimat de 
la început convingerea șl încrederea 
că activitatea desfășurată din iniția
tiva și sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia pentru 
perfecționarea vieții sociale și de 
stat este în interesul construcției so
cialiste din această țară, că ea va 
duce la consolidarea și dezvoltarea 
cuceririlor revoluționare ale popoa
relor ceh și slovac. Sprijinul inter
naționalist acordat de partidul nostru 
comuniștilor din Cehoslovacia, po
poarelor din această țară a fost afir
mat cu putere de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și în cuvîntarea pe care a 
ținut-o la mitingul de la Lupeni, cu 
prilejul Zilei minerului. Minerii au 
aprobat cu căldură juștețea și înțe
lepciunea politicii partidului nostru și 
cu atît mai mult o sprijină acum cînd 
pe teritoriul țării prietene frățești 
au pătruns trupe străine. Cu atît mai 
mult ne mîhnește acest lucru cînd 
vedem că acest amestec în treburile 
interne ale Cehoslovaciei vine din 
partea unor state socialiste.

Noi, minerii de la Lupeni, credin
cioși tradițiilor revoluționare inter
naționaliste ale clasei noastre mun-

Politica partidului nostru răspunde 
intereselor supreme ale poporului, 

ale socialismului
Pătrunderea unor armate străine 

pe teritoriul unui stat suveran este de 
neconceput astăzi, cînd știința și teh
nica transformă lumea contemporană 
cu pași gigantici. Nerespectarea nor
melor de conviețuire internațională a 
devenit cu totul inadmisibilă și ea 
comportă riscuri serioase pentru pa
cea omenirii.

Noi, oamenii de știință din 
România, punîndu-ne toate capaci
tățile noastre creatoare, toate forțele 
de care dispunem în slujba construi
rii unei vieți mai bune, a unei socie
tăți de tip superior, alături de întrer 
gul nostru popor, ne declarăm solidari 
cu popoarele Cehoslovaciei, cu parti
dul lor comunist și conducerea aces
tuia, care cunosc cel mai bine căile 
de urmat pentru edificarea socialis
mului și comunismului în patria lor.

Ca și întregul popor, care face zid 
în jurul partidului nostru, sîntem în
tru totul de acord cu politica inter
națională a României, de promovare 
a principiilor independenței și suve
ranității, egalității în drepturi șl nea
mestecului în treburile interne. Ea

Toată puterea de muncă pentru
propășirea și întărirea patriei

Astăzi, cînd am auzit ce se întîm- 
plă în Cehoslovacia, mi-am adus 
iarăși aminte că și eu mă aflam prin
tre soldații români care au luptat 
împotriva fascismului, pe pămîntul 
acestei țări. încă din acele vre
muri am cunoscut marea do

tată a cauzei socialismului. Respectul 
sfînt al suveranității și independen
ței unui stat, respectul sfînt al inde
pendenței și suveranității unui partid 
comunist, al conducerii sale — aleasă 
liber și recunoscută de întreg po
porul — în problemele proprii iată — 
afirmă statul și partidul nostru — 
singura premisă a păcii, singura pre
misă de rodnicie a frăției comu
niste internaționale. Cu aceste con
vingeri adînci, statul și Partidul Co
munist Român au acționat în din ce 
în ce mai îngrijorătoarea criză ceho
slovacă, manifestîndu-și respectul 
față de statul cehoslovac, încrederea 
deplină în Partidul Comunist din 
Cehoslovacia și în programul condu
cerii sale și prietenia față de po
porul cehoslovac, atît de greu în
cercat în trecuta sa istorie, atît de 
greu încercat astăzi, cînd se devo
tează cu trup și suflet cauzei con
struirii socialismului.

Toți cetățenii patriei sînt astăzi un 
singur om și un singur suflet și o 
singură hotărîre cu Partidul Comu
nist Român și cu statul român, afir- 
mîndu-și solidaritatea cu poporul, 
statul și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia.

Evenimentul din Cehoslovacia este 
pentru români un prilej de șl mai 
strînsă mobilizare țn jurul Partidului 
Comunist Român și al politicii sale 
internaționaliste, într-o luptă din ce 
în ce mai dîrză pentru respectarea 
sfintelor principii ale conviețuirii 
internaționale și ale frăției comu
niste mondiale.

acad. Zaharin STANCU
Președintele Uniunii Scriitorilor 

.4

inimă poziția 
partidului nostru 
citoare, aprobăm și susținem poziția 
justă a conducerii partidului și sta
tului nostru — exprimată ieri în ho- 
tărîrile ședinței Comitetului Central 
și guvernului, la mitingul care a avut 
loc în Piața Palatului din Capitală — 
față de acest act îndreptat împotriva 
popoarelor Cehoslovaciei. împreună 
cu toți oamenii muncii vom face zid 
în jurul partidului, care este trup din 
trupul poporului și a cărui politică 
se identifică cu năzuințele noastre, 
ale tuturor. La fel ca toți oamenii 
muncii, sprijinim politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, care corespunde întru totul in
tereselor întregii noastre națiuni, 
construcției socialismului și comu
nismului în România, cauzei generale 
a socialismului și păcii. Hotărîrea 
noastră, a minerilor, ca și a tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră 
este de a munci fără preget pentru 
întărirea patriei noastre socialiste, 
pentru a asigura progresul continuu 
al României.

Matei ȘERBAN
miner,
șef de brigadă, mina Lupeni

servește interesele României, care de 
secole a luptat cu toate adversitățile 
pentru a-și apăra drepturile și exis
tența sa națională, precum și aspira
țiile de progres și pace ale tuturor 
popoarelor.

Aprobăm pe deplin comunicatul di
fuzat după ședința Comitetului Cen
tral și a guvernului, sprijinim cu 
hotărîre ideile și măsurile enunțate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
mitingul spontan din piața Palatului 
Republicii. Sîntem ferm deciși să nu 
cruțăm nici un efort pentru a apăra 
realizările de pînă acum, cuceririle 
noastre revoluționare, independența 
țării. Din toate timpurile poporul ro
mân a știut să-și apere glia și ființa 
națională, cu atît mai mult este 
hotărît s-o facă astăzi cînd, sub con
ducerea încercată a partidului, pri
vim cu toată încrederea viitorul lu
minos pe care-1 făurim noi înșine 
prin desăvîrșirea construcției socia
liste, a comunismului în patria 
noastră.

acad. Horia HULUBEI

rință de libertate care animă 
viața acestui popor prieten. Peste 
ani, fiind și noi și ei în marea fa
milie a țărilor socialiste, de cîte ori 
citeam în ziare despre Cehoslovacia 
mă întrebam cum or fi arătînd as

tăzi, după atîția ani de construcție 
socialistă, localitățile prin care am 
trecut, venind pe jos din munții 
Tatra pînă acasă. Am auzit mereu 
despre succesele acestui pOpor, des
pre munca sa pașnică pentru con
struirea socialismului. Mă gîndesc 
acum cu mîhnire la evenimentele 
care au loc acolo ți mă întreb de ca 
nu se respectă dreptul acestui popor 
de a-și orîndui viața după voința și 
aspirațiile sale. Cred că s-a făcut o 
mare nedreptate cînd s-a intrat cu 
trupe pe pămîntul Cehoslovaciei, cu 
atît mai mult cu cit, din cele spuse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
întoarcerea sa de la Praga, am 
înțeles că întregul popor ce
hoslovac își sprijină conducerea 
de partid și de stat actuală. A- 
ceeași încredere în capacitatea po
porului cehoslovac de a-și rezolva 
cu forțe proprii treburile interne am 
desprins-o și din cuvîntarea tovară
șului Ceaușescu, Ia mitingul din 
București. Cînd l-am auzit la televi
zor pe tovarășul Ceaușescu îmi ve
nea să strig : „Și noi sîntem aici! 
Știm că aveți încredere în noi, dar 
și noi avem încredere în partid, în 
guvern, în cauza dreaptă pe care o 
apărați". Hotărîrile partidului, ale 
Congresului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale au avut darul să ne 
mobilizeze întreaga putere de mun
că. Am luptat în acest an cu seceta, 
am strîns recolte bune și facem tot 
ce trebuie făcut pentru ca încă de pe 
acum să pregătim pămîntul pentru 
roadele anului viitor. Ne aducem și 
noi contribuția pentru ca țara să 
crească în bogății, pentru ca traiul 
poporului nostru să fie tot mai bun, 
mai fericit și viața tot mai îndestu
lătoare.

Gheorghe OLTEANU 
țăran cooperator
din satul Căciulafi-llfov

Nemărginită încredere in partid, 

in conducerea sa
M-am aflat între zecile de mii de 

cetățeni care s-au adunat spontan în 
fața sediului Comitetului Central al 
partidului pentru a-și manifesta ade
ziunea totală, unanimă, față de poli
tica internă și externă a partidului 
și guvernului nostru. Cuvintele secre
tarului general al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Comu
nicatul căruia i s-a dat citire la mi
ting au avut un puternic ecou în 
conștiința tuturor participantelor. In 
această poziție înțeleaptă a partidu
lui și-au găsit exprimarea propriile 
noastre convingeri.

Ca vechi membru al partidului 
care am trăit multe evenimente, am 
trecut prin greutăți și am avut în 
acești ani bucuriile împlinirii aspi
rațiilor pentru care partidul a luptat 
de-a lungul întregii lui existențe. Am 
găsit întotdeauna în politica interna
tionalistă a partidului, în politica lui 
internă și externă, o sursă de forță, 
de idei înaintate, sănătoase, pătrunse 
de un înalt spirit de răspundere fată 
de năzuințele și destinele poporului 
român pe care l-a slujit și îl slujește 
cu nestrămutată credință și devota
ment, față de cauza socialismului, >. 
unității țărilor socialiste.

La cei 63 de ani pe care-i am nu 
mi-aș fi putut închipui niciodată că 
în familia statelor noastre socialiste

Nimic nu poate justifica 

intervenția armată împotriva 

unui stat socialist frățesc
Vestea despre intrarea trupelor 

străine în Cehoslovacia mi-a produs 
o mare amărăciune. N-aș fi crezut 
că este posibil un asemenea act care 
încalcă nu numai normele relațiilor 
dintre statele socialiste, dar chiar și 
cele mai elementare reguli de con
viețuire între state de orice fel. Sînt 
comunist și cetățean al Republicii 
Socialiste România. Partidul nostru 
ne-a educat și ne educă în spiritul 
prieteniei frățești cu popoarele din 
țările socialiste. Dorim din toată 
inima ca unitatea țărilor socialiste 
să se întărească în interesul pro
gresului întregii omeniri. Dar este de 
la sine înțeles că asemenea fapte 
ca amestecul în treburile interne ale 
altor țări străine, mergînd pînă la 
folosirea forței armate, nu duc la 
întărirea prieteniei, securității, ci la 
subminarea lor.

Se pretinde că o asemenea inter
venție este făcută pentru a opri 
„contrarevoluția". Dau oare faptele 
din Cehoslovacia temei pentru ase
menea afirmații ? De curînd am fost 
timp de 20 de zile împreună cu soția 
și alți colegi, ca turiști în Cehoslova
cia. Am cutreierat țara de la un 
capăt Ia altul. Peste tot am văzut că 
poporul cehoslovac muncea cu ab
negație pentru construcția socialis
mului. La Bratislava, la Brno, Praga, 
Karlovi Vary, Ostrava, Kosice și a- 
tîtea alte localități prin care am tre
cut, am întîlnit încredere și atașa
ment față de conducerea de partid 
și de stat. Peste tot am întîlnit oa
meni care ne vorbeau cu simpatie 
despre schimbările în bine ce s-au 
produs în țară, începînd din luna

Ședințe plenare ale comitetelor 
județene de partid

în cursul zilei de miercuri 21 
august, în municipiul București și 
în județele Argeș, Bihor, Bistrița- 
Năsăud, Brașov, Buzău, Cluj, Co- 
vasna, Dîmbovița, Dolj, Gorj, Ialo
mița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, 
Mureș, Prahova, Satu-Mare, Sălaj, 
Teleorman și Timiș au avut loc 
ședințe plenare ale comitetelor ju
dețene de partid.

Primii secretari au prezentat in
formări cu privire la evenimen
tele din Cehoslovacia și la poziția 
partidului și statului nostru față 
de aceste evenimente în lumina 
Comunicatului asupra ședinței co
mune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a guvernului 
Republicii Socialiste România.

în cadrul ședințelor au luat cu
vîntul membri și membri supleanți 
ai comitetelor județene de partid, 
oameni ai muncii din întreprin
deri industriale, unități agricole, 
din institute și instituții științifice, 
de învățămînt, cultură și artă, mi
litari ai forțelor noastre armate.

— țări avînd aceleași concepții și 
idealuri, scopuri comune — unele 
state pot să meargă atît de departe 
încît să se amestece flagrant în tre
burile altora, să recurgă, pentru a-și 
impune punctul de vedere, chiar la 
forța armată.

Ca unul care am participat activ 
împreună cu celula de partid, al că
rui secretar eram, la insurecția din 
23 August 1944, acum, la a 24-a ani
versare a acestui istoric eveniment 
pe care-1 așteptam cu emoție, am 
primit cu mare îngrijorare vestea 
amestecului în treburile interne ale 
țării prietene R. S. Cehoslovacă. La 
sentimentul de mîhnire și de deza
probare pe care-1 încercăm acum — 
simtindu-ne alături de poporul frate 
cehoslovac, de Partidul Comunist 
Cehoslovac — se adaugă sentimentul 
unanim de nemărginită încredere pe 
care-1 avem mai mult decît oricînd 
în politica profund fermă, plină de 
răspundere pentru soarta patriei 
noastre și a socialismului în general 
pe care o promovează neabătut par
tidul nostru, conducerea sa încercată, 
întregul nostru popor sprijină ca 
un singur om această politică.

Stancu ȘTEFANESCU,
pensionar
membru de partid din ilegalitate

ianuarie, despre aprobarea pe care o 
dau măsurilor inițiate de conducerea 
partidului pentru îmbunătățirea acti
vității sociale și lărgirea democrației 
socialiste, despre hotărîrea lor de a 
sprijini cu toate forțele partidul co
munist, conducerea sa, țn lupta pen
tru construirea socialismului, de a în
tări prietenia cu țările frățești. Eu 
cred că este contrar intereselor socia
lismului să se încerce revenirea cu 
forța la o perioadă pe care poporul 
cehoslovac o detestă și o respinge. în 
orice caz, acestea sînt probleme care 
privesc.poporul cehoslovac și nimerii 
nu are dreptul să se amestece în tre
burile lui.

în timpul vizitei în Cehoslovacia, 
am putut umbla cu fruntea sus și 
privi drept în ochii oamenilor pe 
care îi întîlneam. Aceasta pentru că 
eram mîndru de poziția cu adevărat 
prietenească, cu adevărat internațio- 
nâlistă pe care s-a situat partidul și 
țara mea de la început în legătură 
cu evenimentele din Cehoslovacia. 
Sînt mîndru că și în aceste momente 
grele pentru poporul cehoslovac, 
acesta are în partidul nostru, în noi 
toți, prieteni de nădejde.

Sprijin din toată inima poziția par
tidului și guvernului astfel cum au 
fost exprimate în Comunicat și în 
cuvîntarea tovarășului Ceaușescu. 
Asigur conducerea partidului și sta
tului de tot devotamentul colectivu
lui din care fac parte.

Zaharia GHEORGHE 
inginer șef 
pe șantierul baraj-uzină 
Porțile de Fier

într-o atmosferă impresionantă, 
de puternică însuflețire, partici
pant la aceste ședințe plenare au 
trimis mesaje adresate Comitetului 
Central al P.C.R. și guvernului, to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, prin care își exprimă în una
nimitate atașamentul profund față 
de politica consecventă a partidu
lui și statului nostru închinată în 
întregime slujirii intereselor vitale 
ale poporului român, hotărîrea 
fermă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră de a îndeplini cu abnegație 
măsurile stabilite de ședința co
mună a C.G. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și guvernului român. Ei 
și-au manifestat sentimentele lor 
de profundă solidaritate interna
ționalistă cu poporul cehoslovac și 
Partidul Comunist din Cehoslova
cia în aceste momente grele pentru 
poporul frate cehoslovac și Ceho
slovacia socialistă, pentru cauza 
păcii și socialismului în lume.

(Agerpres)

Toți cetățenii 
patriei răspund 
cu însuflețire 
la chemarea 

partidului
Nu mi-aș fi putut închipui că în

tre țări socialiste este posibil să se 
producă asemenea fapte de încălcare 
a suveranității, independenței și inte
grității teritoriale a unui stat socia
list, ca acelea care se petrec înce
pînd de marți noaptea la adresa 
Cehoslovaciei socialiste. Sînt cu 
atît mai nedumerit cu cît cu pu
ține zile în urmă am citit de
clarația întîlnirii de la Bratislava 
din care s-ar fi putut crede că 
divergențele ivite s-au aplanat și că 
s-a realizat o înțelegere. Dar chiar 
dacă ar persista dezacorduri, este fi
resc ca între țări frățești ele să se 
rezolve prin discuții de la conducere 
la conducere, în spirit de stimă și 
înțelegere. Așa cum subliniază în 
permanență conducerea partidului 
nostru, întărirea prieteniei dintre ță
rile socialiste se poate obține numai 
prin respectarea neabătută a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, ale 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur politica.

Ca cetățean al României socia
liste aprob și sprijin din toată ini
ma politica partidului nostru, 
călăuzită permanent de spiritul in
ternaționalismului socialist și îndrep
tată spre întărirea solidarității cu 
partidele frățești, cu țările socialis
te. Am urmărit cu interes fiecare 
moment al vizitei făcute de condu
cătorii noștri de partid și de stat 
în Cehoslovacia și sînt convins că 
ea a slujit la întărirea prieteniei 
dintre cele două țări, intereselor so
cialismului.

Astăzi am văzut la televizor de
monstrația din Piața Palatului. Am 
ascultat cu emoție cuvîntul vibrant 
al tovarășului Ceaușescu și pot spune 
că el a dat glas sentimentelor tutu
ror locuitorilor patriei noastre, indi
ferent de naționalitate.

La chemarea dv, tovarășe 
Ceaușescu, masele de oameni ai 
muncii — români, maghiari, ger
mani din județul Mureș — răspund 
cu toată însuflețirea, hotărîți să-și 
înzecească eforturile în lupta pentru 
construcția socialistă, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare. In aceste 
momente de răspundere, noi, inte
lectualii maghiari din acest județ, 
alături de toți cetățenii patriei noas
tre facem zid în jurul partidului, al 
Comitetului său Central. Aprobăm cu 
căldură poziția partidului, cu convin
gerea că exprim^ adevăratele prin
cipii ale marxism-leninismului, in
ternaționalismului socialist, intere
sele bunelor relații tovără^ști în
tre țările socialiste. Și de acum 
înainte vom depune toate efortu
rile pentru a contribui la înfăptui
rea politicii interne și externe a 
P.C.R., pentru dezvoltarea patriei 
noastre socialiste, spre binele și în 
folosul socialismului și păcii.

Gyozb HAJDU
scriitor, redactor sef adjunct 
al revistei „Igaz $zo“

Telegrame adresate 
C.C. al P.C.R. de colective 

ale oamenilor muncii
din întreaga țară

Din toate colțurile țării au sosit, în cursul zilei de ieri, sute de 
telegrame prin care colectivele oamenilor muncii din întreprinderi ți 
instituții, din orașe ți sate își exprimă adeziunea deplină față de poli
tica internă și externă a partidului nostru, față de poziția principială, 
marxist-leninistă, adoptată de partid și guvern în legătură cu eveni
mentele din Cehoslovacia.

„Am luat cunoștință despre pă
trunderea pe teritoriul Cehoslova
ciei a forțelor armate ale unor 
state socialiste — scriu mun
citorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii Combinatului siderur
gic Reșița. Ne declarăm categoric 
împotriva unor astfel de practici și 
metode cu totul străine normelor 
pe care se întemeiază relațiile din
tre statele socialiste și considerăm 
că ele aduc grave prejudicii cauzei 
întăririi unității sistemului socia
list. Ne exprimăm încă o dată uni
tatea în jurul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
ne angajăm să apărăm cu fermi
tate independența și suveranitatea 
patriei" se subliniază în telegramă.

„în aceste clipe grele pentru po
porul cehoslovac — se arată în
tr-o altă telegramă — muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzinei „23 
August" din București dezaprobă și 
condamnă acțiunile întreprinse îm
potriva Cehoslovaciei. Colectivul 
nostru de muncă apreciază că po
porul frate cehoslovac este singu
rul în drept să hotărască asupra 
treburilor interne ale patriei sale 
și, așa cum au dovedit-o eveni
mentele petrecute în ultimul timp ; 
strîns unit în jurul conducerii de 
partid și de stat, el este hotărît să 
ia parte activă la dezvoltarea de
mocrației socialiste, la apărarea 
drepturilor și libertăților cucerite 
de poporul cehoslovac.

Declarîndu-ne în totalitate de 
acord cu politica externă a Parti
dului Comunist Român, asigurăm 
conducerea de partid și de stat, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că prin rezultatele 
muncii noastre, printr-o activitate 
neobosită, strîns uniți în jurul Co
mitetului Central și al conducerii 
noastre de stat, vom face tot ceea ce 
depinde de noi pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, îndreptată 
spre edificarea socialismului în 
scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România, pen
tru întărirea permanentă a unită
ții și coeziunii sistemului socialist, 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pentru victoria 
cauzei socialismului și a păcii în 
lumea întreagă".

într-o telegramă semnată de 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, prof. Radu Voinea, 
secretar general al Academiei, 
și de Leonard Dumitriu, se
cretarul comitetului de partid, în 
numele prezidiului Academiei Re
publicii Socialiste România, al oa
menilor de știință, al întregului 
colectiv al instituției, este expri
mată deplina adeziune față de po
litica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, întemeiată 
pe aplicarea fidelă și creatoare a 
principiilor marxism-leninismului 
și care răspunde intereselor fun
damentale ale poporului nostru, 
ale consolidării sistemului mon
dial socialist și ale păcii în lume 
în continuare, în telegramă se 
spune: „Ne exprimăm surprinde
rea și indignarea față de interven
ția armată în Cehoslovacia a unor 
țări participante la Tratatul de la 
Varșovia, fără chemarea și con- 
simțămîntul conducerii de stat și 
de partid din această țară, inter
venție care aduce mari prejudicii 
prestigiului socialismului în lume 
prin încălcarea flagrantă a norme
lor de relații între statele socia
liste. Prezidiul Academiei își ma
nifestă nestrămutata încredere în 
înțelepciunea colectivă a conduce
rii partidului și în justețea măsu
rilor ce au fost adoptate de ple
nara Comitetului Central pentru 
apărarea principiilor socialismului 
și a năzuințelor de pace și progres 
social ale poporului nostru".

Filiala din Tg. Mureș a Uniunii 
Scriitorilor din Republica Socia
listă România subliniază în tele
grama adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat: „Sprijinim poziția parti
dului nostru în aprecierea situației 
din Cehoslovacia. Socotim că po
porul cehoslovac este singurul în 
drept să-și rezolve problemele vie
ții sale interne. Sprijinim întru 
totul politica internă și externă a 
partidului nostru, căutînd ca prin 
activitatea noastră profesională să 
contribuim la realizarea acestei 
politici. Toate eforturile noastre 
slujesc strîngerea și mai puternică 
a oamenilor muncii din patria 
noastră în jurul Partidului Comu
nist Român și al guvernului Repu
blicii Socialiste România".

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni al uzinei „Tractorul"- 
Brașov își exprimă adeziunea de
plină și fără rezerve față de „po
ziția justă a P.C.R. în frunte cu 
Comitetul său Central, care în po
litica sa externă promovează în 
mod neabătut principiile respectă
rii independenței și . suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne ale altor state și par
tide, recunoașterea dreptului ina
lienabil ca fiecare partid și stat 
să-și rezolve singur și independent 
problemele sale interne. Comuniș
tii, toți oamenii muncii din uzina 
noastră sîntem ferm hotărîți să 
luptăm pentru traducerea în viață 
a politicii juste a partidului nostru, 
care corespunde pe deplin interese
lor construirii socialismului în țara 
noastră, intereselor socialismului și 
păcii în lumea întreagă".

Personalul din Comandamentul 
apărării antiaeriene a teritoriului 
Republicii Socialiste România, lu- 
înd cunoștință din comunicatele 
transmise de posturile noastre de 
radio despre situația creată în Re
publica Socialistă Cehoslovacă, ca 
urmare a ocupării teritoriului ce
hoslovac de către unele trupe stră
ine, arată în telegrama trimisă: 
„Sprijinim întru totul poziția 
justă luată de conducerea noas
tră de partid și de stat, bazată 
pe deplina încredere că destinele 
socialismului, destinele poporului 
cehoslovac se găsesc în mîini si
gure, în mîinile partidului comu
nist, ale conducerii sale și ale re
prezentanților constituționali. Asi
gurăm Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român că vom 
depune toate eforturile pentru ri
dicarea necontenită a capacității 
de luptă a unităților și marilor u- 
nități din Comandamentul apărării 
antiaeriene a teritoriului".

Comitetul de partid, consiliul de 
conducere, toți comuniștii și coope
ratorii din comuna Vasilați, jude
țul Ilfov, își manifestă în telegrama 
lor îngrijorarea în legătură cu pă
trunderea trupelor străine pe teri
toriul R.S. Cehoslovace și își ex
primă acordul deplin cu politica 
Partidului Comunist Român.

De asemenea, salariații Ministe
rului Industriei Chimice își ex
primă adeziunea deplină la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru și se angajează 
în fața conducerii partidului să nu 
precupețească nici un efort pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin, pentru traducerea în viață 
a liniei politice a Partidului Comu
nist Român.

Telegrame de sprijin neprecupe
țit față de hotăririle partidului s-au 
primit din partea a numeroase alte 
organe și organizații de partid, de 
stat, economice și obștești, uniuni 
de creație, școli, institute de învă
țămînt superior, a unor muncitori, 
țărani, cadre tehnice, intelectuali 
de prestigiu etc.
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A ELIBERĂRII ROMÂNIEI DE SUB JUGUL FASCIST
Dobrogea a rămas cunoscută ca fiind 

locul ales, drumul programat al unor ca
lamități naturale, drumul secetelor, al 
furtunilor. Dobrogea ă rămas vestită, 
printre altele, prin această vocație a ar
șițelor, a secetelor și a singurătăților. 
Destinul ei a fost să-și trăiască și să-și 
îndure sau să-și înfrunte — dacă poate
— această grea vocație. Destinul Dobrogei 
a fost să-și schimbe — dacă poate — 
acest destin nedrept. Lumea o ține minte 
cu chipul ei uscat, transfigurat și aspru 
ca al eroilor devorați de un destin impla
cabil în tragediile antice.

In ultimii ani Dobrogea ne-a cucerit 
însă cu priveliști noi, întinerite, paradi- 
siace — bătînd recorduri naționale cu 
griul și cu fructele ei. în ultimii ani, Do
brogea s-a impus tot mai puternic ca o 
grădină bogată și fermecătoare, spulbe- 
rînd mitul că ar fi o țară a secetelor. Și 
tocmai acum cînd ne obișnuiam să vedem 
ca pe un lucru foarte firesc eroismul cu 
care Dobrogea își fruntașe destinul, le- 
pădase un destin greu și își crea prin for
țele țării un destin nou, care o elibera de 
forțele oarbe ale naturii — forțele oarbe 
ale naturii s-au abătut din nou asupra ei. 
Seceta a venit. A venit asupra Dobrogei
— și a venit asupra țării întregi.

Din mijlocul masivului de podgorii stră
lucite, la Isaccea-Niculițel-Telița — plan
tații tinere, pe mii de hectare, de cea mai 
autentică perfecțiune tehnică și frumuse
țe; din mijlocul plantațiilor ți al lanurilor 
bogate la Mahmudia-Beștepe-Sarinasuf ; 
din mijlocul lanurilor mari, plantațiilor și 

Agricultura socialistă 
își dezvăluie 
forța și vitalitatea

fermelor la Tulcea-Cataloi-Babadag ; din 
mijlocul masivului de podgorii de la Lip- 
nita, Ostrov, Oltina, Medgidia, Nazarcea, 
Mangalia, Murfatlar ; din mijlocul imen
selor lanuri de grîu și porumb de la Co- 
badin, Negru Vodă, Comana — din mij
locul tuturor acestor mari opere ale agri
culturii socialiste, ca de altfel din orice 
Ioc al Dobrogei — și cu atît mai mult 
din țară — aproape nu ai fi putut crede 
că seceta este posibilă.

Și mai departe : cum să se abată se
ceta asupra gigantului metalurgic de la 
Galați ; cum să se abată seceta asupra 
Combinatului de îngrășăminte Năvodari, 
sau asupra fabricii de ciment Medgidia, 
sau asupra cetății verzi a Stațiunii Expe
rimentale Dobrogea, sau asupra centurii 
industriale a orașului Constanța, sau asu
pra orașelor mirifice ale Litoralului?! Ce 
înseamnă seceta față de toate aceste 
obiective monumentale, puternice, ale teh
nicii, ale științei și civilizației?! La adă
postul tuturor acestor cetăți ale civiliza
ției socialiste și chiar la adăpostul reali
zărilor monumentale ale agriculturii mo
derne — seceta și-a pierdut înțelesul, s-a 
abstractizat. N-o mal văzusem de mult la 
față, o uitasem și prezența unei secete 
ni s-a părut neverosimilă. După ce ne-am 
obișnuit cu recolte mari, cu producții 
mari, din ce în ce superioare ; după ce ne 
simțim printre lucrurile noastre printre 
giganți ai industriei, ai civilizației socia
liste — Hidrocentrala de pe Argeș, Bi- 
cazul, Hunedoara, Craiova, Brazi, Săvi- 
nești, Porțile de Fier, Constanța, Slatina, 
Turnu-Măgurele, Brașovul, Luduș... — 
sufletește seceta nu mai are puterea să 
se instaleze în noi — și de aici caracte
rul ei neverosimil, derutant — dar pe 
pămînturile noastre ea a vrut să se in
staleze. Prin intensitatea ei și prin aria 
ei pe pămîntul țării, seceta din geest an 
s-a apropiat de sora ei din 1946. în aproa
pe patru luni au căzut din cer doi centi
metri de apă pe metrul pătrat. Doi cen
timetri răzleți — înghițiți și ei de vîn- 
turile si furtunile fierbinți, de lava arșiței 
lunecînd leneșă pe coaste și pe văi. Grîul, 
orzul au crescut, au dat spic, au făcut bob; 
combinele l-au strîns și aceste lanuri 
au intrat în silozuri fără să fi văzut mă
car o singură ploaie în viața lor.

Pentru a concretiza cît de cît propor
țiile secetei din acest an — nouă ne-a ră
sărit în minte seceta din 1946. Ce era în 
1946 pe locul acestor splendide podgorii 
de la Niculițel-Isaccea ? Aproape nimic
— amintiri îndepărtate, ruine supravie
țuitoare din vestitele podgorii ale dacilor 
și ale romanilor. Ce era în 1946 pe aceste 
văi pline cu aur — cu grîu — de la Sa- 
rinasuf ? Aproape pustiu. Ce era pe lo
cul acestor podgorii — de asemenea, ca
podopere socialiste — pe platourile de la 
Lipnița, de la Murfatlar, de la Mangalia- 
Neptun ? Mărăcinișuri, singurătate, dezo
lare, ciobani înțelepți cu turmele și mă
gărușii lor. Ce era Moldova, ce era țara 
întreagă în 1946 ? Ce era Bărăganul, Ol
tenia ?... Țara abia adunîndu-se de pe 
eîmpurile războiului, țara cu toate rănile 
deschise — țara suptă, secătuită încă 
nemilos de ultimele tentacule ale războiu
lui.

Pămînt abia smuls din ventuzele mo
șierilor ; pămînt, ca fiul risipitor, în
tors, redat părinților lui adevărați
— pămînt care abia primea cel din
ții botez și cea dintîi identitate socialistă : 
„Pămîntul este al celor ce-1 muncesc". 
Pămînt într-adevăr muncit cu o trudă 
uriașă și cu eforturi uriașe, de femei 
văduve, de orfani, de invalizi și bătrîni, 
cu ultimele vite rămase din război, semă
nat cu ultimele boabe măturate de prin 
hambare, de prin poduri, smulse de la 
gura copiilor.

Seceta din ’46 — seceta din ’68... Pentru 
prima oară destinul acestui pămînt a fost 
zdruncinat, schimbat. Din calamitate — 
seceta a fost transformată într-o „pro
blemă de resort" — la rezolvarea căreia 
și-au dat concursul șl alte numeroase sec
toare.

Valurile transparente, fioroase, nimici
toare ale acestei secete aveau să se 
țncurce, să se sfîșie în uriașele serpen
tine ale magistralelor electrice, în coșu
rile înalte ale uzinelor, în milioanele de 

cuțite ale tractoarelor, în desișurile 
robuste ale lanurilor și grădinilor. 
Trebuie subliniat că seceta acestui an — 
sufletește nici nu s-a instalat; pentru 
conștiința multora — această secetă nici 
nu a fost, nu-i găsesc semnele, nu o recu
nosc. Seceta a venit totuși.

Umblînd în primăvara asta prin lanu
rile Dobrogei, puteam să spun și eu „Nu 
este secetă*1 și mai ales: „Nu are cum să 
fie secetă" : aceleași imensități de grîu 
cu care ne-a desfătat Dobrogea de la 
cooperativizare — „Mările interioare ale 
Dobrogei" — cum le-a numit Geo Bogza, 
„Mările de grîu, suprapuse", desfășurîn- 
du-se pe zeci de nivele ale peisajului, ale 
depărtărilor. Inotînd prin adîncimea lor, 
prin robustețea și vitalitatea lor — nu 
puteai să te gîndești la secetă. Și seceta 
venea totuși. Liliacul a înflorit repede — 
și s-a dus ; grădinile, livezile au înflorit 
repede și parcă nu ar fi vrut să înflo
rească, parcă s-ar fi temut; salcîmii au 
înflorit repede și s-au dus. Și cu toate 
că nu era praf — Dobrogea este atît de 
îmbrăcată cu vegetații, încît furtunile nu 
mai ridică acei nori de praf ! — floarea 
de piersic și de cireș și caisul și salcîmii 
erau parcă prăfuite, cenușii, mici, sărăcă
cioase. Pomii renunțaseră parcă la culoare 
și la mireasmă ; reduseseră din fastul în
floririi, din mărimea florilor și din stră
lucirea culorilor. Stăteau parcă la îndoială 
dacă să înflorească sau nu și împinse totuși 
de legile firii — și pădurile de tei au 
înflorit fără acel lux de splendoare și fără 
acei nori imenși, invizibili de mireasmă,
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care plutesc peste Dobrogea și dau gustul 
și belșugul mierii. în toată natura și în 
toate lucrurile primăverii a fost o grabă 
și o neliniște, o zgîrcenie și o restrîngere 
a splendorilor, a fastului — o mare econo
mie de timp și de mijloace.

Și vînturile și soarele arzînd timpuriu, 
și căldurile timpurii și buletinele mete
orologice : „Timp frumos, cer senin, ur
mătoarele trei zile timp frumos, tempe
ratura în creștere". Și tot astfel luna 
martie și aprilie și mai — buletine me
teorologice pe o zi, pe trei zile, — date 
cu țîrîita, deși parcă simțeam sau presim- 
țeam că Institutul meteorologic cunoaște 
piesa pînă la capăt dar o dă cîte puțin, 
să nu neliniștească, să nu trezească pa
nică. „Următoarele trei zile cer senin, 
temperatura în creștere".

Desigur seceta regăsea aceeași Do- 
broge, cu dealurile ei pietroase, cu pla
tourile ei înalte, cu văile ei nesfîrșite, 
cu stepa din sud, cu munții Măcinului, cu 
munții Beștepe ; Dobrogea înconjurată, 
scăldată de mare și de Dunăre — și lip
sită de ape. Seceta a găsit aceleași pă
mînturi, aceeași natură, aceeași țară. Dar 
seceta a găsit pămînturi atît de profund 
transformate — ca și oamenii : pămîn
turi și oameni care au trăit 22 de ani de 
revoluție socialistă, de construcție socia
listă, de industrializare a țării. Seceta a 
găsit o țară industrializată, ieșită mult de 
sub puterea elementelor oarbe ale naturii. 
Poporul mult zguduit de seceta din ’46 
a făcut saltul de la fragilul destin singu
ratic în calea stihiilor la destinul colectiv, 
puternic și demn ; mari colectivități uma
ne care au construit o nouă geografie a 
pămînturilor ; oameni care au plantat 
impresionante întinderi de podgorii, li
vezi, grădini, oameni care au creat acele 
„mări interioare"’, „mări suprapuse" 
ale lanurilor; oameni care au săpat în 
piatra dealurilor terase nesfîrșite și le-au 
împodobit cu viță de vie. Oameni care au 
construit orașe, baraje, hidrocentrale, 
uzine, termocentrale ; oameni care au 
construit o țară nouă. Seceta avea să se 
izbească de toată civilizația socialistă. 
Seceta era un fenomen orb, înșelător, 
primejdios — ea aceeași cu tot cortegiul 
ei, dînd buzna peste culturi imense, peste 
orașe, peste uzine și fabrici, peste sta
țiuni de tractoare, peste stațiuni experi
mentale, peste linii de înaltă tensiune...

Nu mai erau aceleași pămînturile — nici 
oamenii nu mai erau aceiași care, cu 22 
de ani în urmă, se hrăniseră cu rădăcini, 
își dăduseră copiii din casă, își vînduseră 
casele, pribegiseră pe spinarea și în mă
runtaiele acelor trenuri ale foamei.

De la sfîrșitul lunii aprilie și pînă în 
iunie, mulți dintre noi, privind lanurile de 
grju, am făcut pronosticuri ; „grîul este 
foarte bun — seceta nu va avea ce să-i 
facă, e prea puternic". „Dacă nu plouă 
încă două săptămîni", „Dacă nu plouă 
încă o săptămînă, dacă nu plouă încă 
trei zile"... Am stat mult în mijlocul aces
tor lanuri, am revenit mereu în margi
nea lor, încercînd să citim pe fata lor, 
în spicul lor efectul fioros al secetei. 
Privind nesfîrșita, trista unduire a spice
lor sub focul neîndurător al amiezii, pre
vedeam cum natura oarbă pregătea ma
rea nelegiuire,

în timp ce în lanurile de porumb, de 
floarea-soarelui, tractoarele, prășitoarele 
luptau prin prașile ușoare, repetate la mici 
intervale să păstreze umiditatea, ajutînd 
astfel plantele, noi nu am putut ur
mări cu ochiul liber și de departe o mul
țime de procese și fenomene — îndelung 
repetate, verificate în laboratoare. în 
cîmpuri experimentale — și care acum 
se desfășurau în pămînt, la rădăcina 
griului, ajutîndu-1 să reziste secetei. Iar 
cînd am văzut grîul învingînd, cînd am 
privit cu uimire cum aceste lanuri, fără 
să fi văzut în viața lor o singură ploiță, 
au produs totuși recolte de 2500, de 3000, 
de 3500 kilograme la hectar — am fost 
mai înclinați să credem că nu a fost se

cetă, decît să realizăm cu mintea acele 
procese miraculoase care s-au produs la 
rădăcina griului. La rădăcina bobului de 
grîu, de orz, de porumb au fost puse 
forțe miraculoase, energii active, acumu
late în zece ani de agricultură mecanizată 
și după o agrotehnică modernă. La ră
dăcinile semințelor au fost acumulate for
țele active ale îngrășămintelor naturale, 
cantitățile însemnate de îngrășăminte in
dustriale ; însăși structura pămîntului a 
regenerat, a întinerit ; în însuși bobul de 
grîu, de porumb au fost acumulate în 
acești ani, prin strădaniile științei, ener
gii nobile, capabile să învingă vicisitudi
nile naturii. Destinul plantelor a fost mo
dificat, înnobilat, fortificat. Fiecare bob 
de grîu — o cetate fortificată, un reac
tor atomic. O capacitate de a înfrunta 
greul a fost acumulată, zidită în pămînt, 
în semințe, ca și în oameni. Pămînturi 
lucrate cu puterile mecanizării, soiuri su
perioare de semințe, oamenii — și-au asi
milat în chip fericit forțele socialismului, 
devenind incomparabil mai bine înzestrați 
și mai independenți față de elementele 
oarbe. Ne-ar fi tot atît de dificil să ex
plicăm fenomenele complexe care s-au 
declanșat și au apărat griul de secetă, 
după cum ne-ar fi dificil să explicăm 
producerea imaginii pe ecranul televizo
rului. Grîul a crescut sub aripa uzinelor 
și sub aripa științei. Totul s-a desfășurat 
liniștit, discret, subtil — un șir nesfîrșit 
de procese intime, dirijate sau progra
mate de la pupitrele de comandă ale 
științei, ale tehnicii moderne. De la

niște pupitre de comandă ale centre
lor de cercetări și ale stațiunilor 
experimentale — a fost urmărită com
portarea semințelor — a soiurilor create, 
întocmai ca niște stoluri de minuscule 
corpuri cerești lansate în imensitatea 
ogoarelor, încărcate la bordul lor cu 
energii, principii active, legi — o uriașă 
aparatură vie, programată în structura 
lor. Noi nu am văzut din această știință 
complexă și tehnică modernă decît mesa
jul de spice neclintite sub secetă.

Cu un sentiment de îngrijorare am 
privit cu toții în această primăvară stra
nie imensele plantații de pomi, podgoriile 
pe zarea cărora începea să se arate chipul 
galben al secetei. Dar tot în primăvara 
aceasta am văzut profilîndu-se în jurul 
acestor splendide podgorii și grădini 
uriașe răscoliri de pămînt. săpături, șan
țuri împînzind Dobrogea, Bărăganul, Ol
tenia și țara întreagă. Am văzut conturîn- 
du-se vaste rețele ale sistemelor de iri
gații, sisteme mal mici, create anul acesta 
pentru irigarea plantațiilor și livezilor 
pentru a le feri de lovitura secetei'; și 
sistemele de irigații de proporții, cuprin- 
zînd în rețeaua lor multe zeci de mii și 
sute de mii de hectare. Sistemul Carasu, 
cuprinzînd jumătatea de sud a Dobro
gei, sisteme care cuprind Bărăganul, Ol
tenia, părți din Moldova. Transilvania...

Spre deosebire de seceta din ’46 care 
lovea o agricultură singuratică, pă
răsită pe seama naturii, străină de 
celelalte sectoare — în acest an se
ceta a găsit o agricultură bine în
cadrată, bine ajutată și apărată de cele
lalte surori ale ei: industria, știința, teh
nica, transporturile... Cîteva mari uzine 
construiesc mașini, utilaje pentru agri
cultură ; cîteva mari combinate produc 
îngrășăminte pentru agricultură.

Toată primăvara, toată vara, eîmpurile, 
dealurile Dobrogei — ca și toată țara — 
au fost vaste cîmpuri de luptă, de 
strategie ale tehnicii moderne și 
ale agrotehnicii cu seceta, luptînd 
să o țină pe loc, luptînd să o 
dea înapoi ; luptînd cu o mare elas
ticitate să o anuleze, să-i șteaigă urmele. 
Putem spune că s-a arat, s-a prășit, s-a 
semănat, s-a cosit și s-a recoltat și iarăși 
s-a arat tot timpul — și mereu s-a dus 
lupta ca anul să fie întors înapoi, să por
nească încă o dată, pentru o recoltă mai 
bună. Zeci de mii de tractoare, zeci de 
mii de mecanizatori nu au cunoscut în 
acest an „întoarcerea din campanie", nu 
au cunoscut repaosul. Mii de tractoare, 
pe malul rîurilor, pe malul bălților, lacu
rilor — cu toate motopompele trăgînd 
apa, răspîndind-o pe cîmpuri!

Sute de mii de tractoare, agregate, o 
strategie elastică și energică, o știință și 
o măiestrie agrotehnică ingenioasă, suplă, 
îndrăzneață au știut să hărțuiască seceta, 
să o țină într-o luptă permanentă, să o 
anuleze mereu. Focului din cer — i s-a 
răspuns cu mult foc industrial, cu multe 
mașini, cu multe energii industriale și 
spirituale. Toată primăvara și toată vara 
au navigat în arșiță, în nori de praf sute 
de mii de tractoare cu agregatele lor; 
au mers zi și noapte zeci de mii de moto- 
pompe, au funcționat fără odihnă agre
gatele de irigat ; s-au excavat uriașe can
tități de pămînt, s-au întins conducte, 
s-au făcut desecări, s-au înălțat teme
liile și etajele stațiilor de pompare ale 
marilor sisteme de irigații ; trenurile au 
cărat îngrășăminte, agregate, conducte, 
țevi, jgheaburi. Toată vara zeci de tre
nuri cu garnituri de cîte cincizeci de va- 
goane-cisterne au alergat de-a lungul Bă
răganului și Dobrogei, cărînd apă din 
Dunăre și revărsînd-o în grădini, în plan
tații, în lanuri. Dacă, după o expresie 
consacrată, Oltul va fertiliza Dobrogea — 
în acest an de secetă, pînă la extinderea 
sistemului Carasu, Oltul a fost ridicat 
din Dunăre și adus pe dealuri, în vii, 
în livezi, cu trenurile, cu autocisternele, 
cu butoaiele, purtat pe brațele și pe umerii 
oamenilor, dus în brațe de zeci de mii 
de copii și tineri.

Toată vara au fost căutate izvoare, au 
fost săpate foraje, scoase la lumină apele 
din adînc, au fost chemate fîntînile... 
S-au făcut baraje pe niște pîrîiașe, au 
fost căutate, dezgropate izvoare, nu a ră
mas șuviță de apă nechemată, neadusă 
la suprafață, să ajute. Sisteme pornite 
mai demult, pentru desecarea unor mlaș
tini — au sărit sute de oameni și le-au 
reamenajat în grădini, în lanuri irigate ; 
suprafețe mari, amenajate mai demult 
pentru orezării — le-au amenajat acum 
pentru irigații. Sînt prețuite ca aurul zo
nele îndiguite, pămînturile cucerite, lun
cile inundabile, bălțile desecate.

încă din primăvară, încă înainte ca se
ceta să-și arate fața, veniseră unele după 
altele și la intervale scurte, în plină us
căciune și arșiță, ploile torențiale, ploile 
cu tunete de primăvară în ele, ploile mi
raculoase — ploile cu mană cerească și 
se plimbaseră îndelung pe deasupra țării 
întregi.

Ploile acestei primăveri secetoase, ploi
le acestei veri secetoase ! — dacă ar fi 
fost să se_transpună în ploi meteorologice 
— ar fi trebuit să fie cele mai frumoase, 
cele mai splendide ruperi de nori, splen
dide ploi despletite peste pămînturile tă
rii, cu vînturi puternice, cu uriașe, învio
rătoare descărcări electrice, cu șuvoaie 
proaspete spălînd, purificînd, însuflețind 
tara.

Ele au fost însă ploi liniștite, calme, 
puternice — dar dacă ar fi fost să se 
manifeste ca ploi ale văzduhului, așa ar 
fi arătat : uriașe ploi cu fulgere maies
tuoase, pline de măreție, răscolitoare, 
stîrnind energii uriașe pînă în adîncul 
pămîntului : vizița primului secretar al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a conducătoriloKxie părtîd și de stat 
în județele Constanța și Tulcea. Și pen
tru prima dată pe aceste pțnjîntiiri ne
ocrotite — Decretul pentrp Ocrotirea și 
valorificarea rațională a părinturilor. Și 
pentru prima dată pe aceste pămînturi 
bîntuite de secetă — măsurile pentru com
baterea secetei și a efectelor secetei.

Toate aceste legi și un șir întreg de 
măsuri importante luate de partid — au 
fost ploile uriașe, ploile bune înviorătoare 
ploile generoase asupra întregului pămînt 
românesc, asupra tuturor sufletelor. în 
acest an cu multă arșiță. Pentru prima 
dată — o lege pentru ocrotirea pămîntu
rilor — pentru prima oară un plan de 
măsuri pentru lupta împotriva secetei și 
împotriva efectelor secetei. Și firul de 
iarbă, și vița de vie, și spicul griului, și 
tînărul piersic, și porumbul și-au tras 
rouă bogată și bucurie, și curaj, și entu
ziasm, și hotărîre din aceste legi înțe
lepte și generoase ale țării. Legi și mă
suri care eliberează energii, izvoare, fîn- 
tîni bogate.

Si se pornește o înviorare în cîmpuri, 
un curaj și o nădejde de viață și de luptă, 
Fete și „neveste merg la prașilă cu ulcio
rul, cu căldarea de apă — puțină pentru 
băut, restul pentru udat; autocisternele 
vin de la orșș pline cu apă : udă răsadu
rile, pomii — și apoi încarcă laptele. Se
ceta este pretutindeni întîmpinată pe dea
luri cu tinerețe, cu solidaritate umană. 
Anul de secetă ‘68 este întîmpinat cu cele 
mai optimiste sărbători ale muncii în 
cîmpuri, cu o tovărășie puternică ținută 
cîmpurilor, cu pelerinaje tinerești, entu
ziaste pe dealuri, în mijlocul lanurilor, pe 
terasele nesfîrșite —■ cu îndemnuri fră
țești, cu demnitate și încredere.

Se poate spune că o generație întreagă, 
tînără, smulsă cu sacrificii din ghearele 
acelei secete din ‘46, luptă astăzi alături 
de părinții loj- și răzbună în seceta de 
acum seceta care le-a dogorit copilăria, 
le-a rupt laptele și pîinea de pe masă.

O ploaie de dreptate și de legi, șl de 
gesturi ocrotitoare ale partidului, ale țării, 
o furtună de entuziasm, de devotament și 
de credință, și de satisfacții morale — sînt 
ploile generoase, aspre venind din plin 
asupra țării întregi. Un îndemn general 
bate ca un vînt răcoros pe deasupra țării. 
Să facem și cutare lucru, să încercăm și 
asta și asta.

Dacă privim mai atenți fructele 
acestui an ’68, merele, perele, piersi
cile, strugurii, roșiile, ardeii au pe fața 
lor cuculoare, o lumină, un abur omenesc. 
Fructe cu priviri omenești, fructe și le
gume cu un surîs omenesc, cu o 
strălucire omenească. Pămîntul și-a pus 
parcă toate puterile să scoată în acest 
an fructele cele mai frumoase, să-și do
vedească cea mai mare dăruire ; pămîntul 
a pus la contribuție cele mai nobile ener
gii — ale lor și ale oamenilor — și toată 
măiestria, și a produs cele mai frumoase 
fructe.

Aceleași splendide ploi bune, uriașe 
și fulgere și furtuni omenești care au mo
delat aceste fructe — au modelat — în 
adînc și pentru multă vreme, ca pe o 
grădină, tara întreagă.

Uzina de strunguri din Arad. Un nou lot de strunguri gafa de expedijie către beriericiari

© Bilanțuri bogate in 
industriile județene

PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn
teii"). — Colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din județul 
Prahova se prezintă în ajunul zi
lei de 23 August cu rezultate deo
sebite : pe ansamblul industriei 
județene s-a înregistrat de la 1 
ianuarie și pînă în prezent o pro
ducție globală cu 11,5 la sută mai 
mare decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. S-au livrat peste 
plan mari cantități de ben
zină, uleiuri, cărbune, țesături 
de lînă și bumbac, ciment, cheres
tea etc. în valoare de 170 milioane 
de lei. Au fost realizate economii 
suplimentare la prețul de cost de 
124 milioane lei și beneficii peste 
plan de 167 milioane de lei. O con
tribuție importantă la obținerea a- 
cestor rezultate au adus Rafină
ria Brazi, Uzina de mecanică fină 
din Sinaia, Combinatul petrochimic 
Ploiești și altele.

★

TG. MUREȘ (corespondentul 
„Scînteii"). — întreprinderile in
dustriale din județul Mureș au în
deplinit planul producției globale, 
pe cele 7 luni ale anului, în pro
porție de 101,2 la sută, valoarea 
producției realizate peste plan ci- 
frîndu-se la 48 milioane lei. Eco
nomiile realizate ^la prețul de cost 
al producției marfă pe primul se
mestru se ridică la 33 milioane 
lei, iar beneficiile peste prevede
rile planului însumează peste 20 
milioane Iei.

★

SIBIU (corespondentul „Scînteii"). 
— In primele 7 luni ale acestui an, 
colectivele fabricilor și uzinelor ju
dețului Sibiu au îndeplinit planul la 
producția globală și marl'ă, în pro
porție de 100,9 la sută, în condițiile 
în care planul pe această perioadă a 
fost sporit cu 40 milioane lei. Demn 
de reliefat este, de asemenea, faptul 
că față de aceeași perioadă a anului 
trecut valoarea producției globale a 
crescut cu aproape 600 milioane Ici, 
ceea ce înseamnă un ritm de creș
tere de 12,1 la sută. 80,7 la sută din 
acest spor s^a înregistrat Pe seama 
creșterii productivității muncii.

Cu succes au fost realizate și sar
cinile de export : 109,3 la sută față de 
plan și 104,8 la sută la livrările față 
de contracte.

® AU REALIZAT PLA
NUL PE 8 LUNI

întreprinderile din cadrul trus
tului de exploatare, transport și 
industrializare a lemnului Pitești 
și-au îndeplinit planul de produc
ție pe 8 luni cu 10 zile mai de
vreme. Printre unitățile cu cefe 
mai însemnate realizări se numără 
întreprinderile forestiere din Pi
tești, Curtea de Argeș, Băbeni și 
Brezoi. Potrivit unor calcule esti
mative, pînă la sfîrșitul lunii au
gust se va obține o depășire de 
peste 56 milioane lei la producția 
globală și 73 milioane lei la pro
ducția marfă.

FETEȘTI 
teii’). — 
23 August, 
trat parțial
modernă, cu o capacitate anuală 
de 20 000 tone conserve de legume 
sterilizate în apă și piei, de fructe 
și pastă tomată. Prima linie tehno
logică a fabricii are o capacitate

(corespondentul „Scîn- 
In ajunul zilei de 

în orașul Fetești a in- 
în funcțiune o fabrică

• PREMIERĂ INDUS 
TRIALI LI FETEȘTI 

de prelucrare de 343 tone de roșii 
în 24 de ore. în următoarele luni 
își vor începe producția alte 8 linii 
similare, toate înzestrate cu utilaje 
și instalații perfecționate.

Tot la Fetești a început de cu- 
rînd popularea unui mare complex 
zootehnic de tip industrial, care 
va număra pînă în 1970 circa 
150 000 de porcine. In apropierea 
complexului s-a construit o fabrică 
de nutrețuri concentrate, cu o ca
pacitate anuală de prelucrare de 
97 000 tone, gata și ea sd intre în 
funcțiune.

• PREGĂTIRI PENTRU 
INSĂMINTĂRILE DE 

TOAMNĂ

să
ne-

fos*-

în unitățile trustului „Agrosem" 
s-a terminat condiționarea griului 
de sămînță pentru apropiata cam
panie agricolă de toamnă. Coope
rativele agricole au și început 
se aprovizioneze cu cantitățile 
cesare.

Pentru toamna aceasta au 
asigurate semințe cu valoare biolo
gică ridicată din soiurile intensive 
care, în condițiile nefavorabile ale 
acestui an, au avut o influență ho- 
tărîtoare în obținerea unor recol
te bune. Ele vor fi cultivate pe a- 
proape întreaga sunrafață ce se 
însămînțează cu grîu. Vor fi mă
rite totodată suprafețele pe care 
se înmulțesc soiurile românești 
create in ultimii ani. în vederea 
generalizării lor în zonele de cul
tură în care dau cele mai bune 
producții.

1

(A ger preș)

©DEZVOLTAREA U7JNEI
„ÎNFRĂȚIREA"-ORADEA

ORADEA. — La Uzina de ma- 
șini-unelte ..înfrățirea" din Ora
dea a fost dată în fo'osință o nouă 
hală de montaj, care constituie 
unul dintre obiectivele importante 
din cea de-a doua etapă de dez
voltare și sistematizare a între
prinderii. Intr-un stadiu avansat 
se află lucrările pentru extinde
rea secției de prelucrări mecanice. 
Utilajele de înaltă precizie și pro
ductivitate, cu care vor fi înzes
trate noile spații productive., vor 
crea condiții ca pînă la sfîrșitul 
acestui an uzina să realizeze o 
producție sunlimentară de 700 ma- 
șini-unelte convenționale, față de 
perioada anterioară dezvoltării u- 
nității. în anul 1970, cînd noile lu
crări vor atinge capacitatea pro
iectată, uzina orădeană va pro
duce anual 5 500 mașini unelte 
exprimate convențional.

(Agerpres)

© 0 NOUĂ FABRICĂ DE 
STIREN

BACĂU (corespondentul „Scînteii"). 
— La Combinatul de cauciuc sinte
tic și produse petrochimice din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a înce
put construcția unei noi fabrici de 
stiren. Proiectul a fost elaborat de 
IPROCHIM, iar construcția este efec
tuată de întreprinderea șantiere con- 
strucții-montaje din localitate. Noua 
unitate va produce anual peste 7 000 
tone de stiren, dublînd astfel capaci
tatea de producție a fabricii aflată 
în funcțiune. Ea va fi dotată cu uti
laje moderne de înaltă tehnicitate, 
realizate în cea mai mare parte în 
țara noastră, Ia uzinele „Grivita Ro
șie", UMUC din Capitală ?i UZUC 
din Ploiești.
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT

DE CĂTRE ȘEFUL REPREZENTANȚEI
PERMANENTE A F.N.E. DIN VIETNAMUL DE SUD

CUVÎNTÂRILE ROSTITE
în discursul rostit cu această 

ocazie, domnul Nguyen Duc Van, 
exprimîndu-și satisfacția de a fi 
primul reprezentant al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud în Republica Socialistă 
România, a spus i „Permiteți-mi să 
vă transmit dumneavoastră, dom
nule președinte Nicolae Ceaușescu, 
Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului român, cele 
mai calde salutări din partea dem
nului președinte Nguyen Huu Tho, 
a Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare și a întregu
lui popor sud-vietnamez.

Frontul Național de Eliberare și 
poporul sud-vietnamez dau o înaltă 
apreciere stabilirii Reprezentanței 
permanente a F.N.E. în Republica 
Socialistă România, considerînd-o 
ca un nou pas în dezvoltarea rela
țiilor noastre, în întărirea solidari
tății de luptă dintre cele două po
poare și ca o încurajare puternică 
a poporului nostru în lupta sa îm
potriva imperialismului american, 
pentru salvarea patriei și a po
porului sud-vietnamez".

Șeful Reprezentanței a vorbit în 
continuare despre succesele repur
tate de populația din Vietnamul de 
sud în lupta sa fermă arătînd că 
„Marile victorii militare, politice, 
împreună cu succesele frumoase 
obținute în organizarea vieții în 
toate domeniile, în Vietnamul de 
sud, întăresc și mai mult rolul și 
poziția Frontului Național de Eli
berare, organizatorul și conducăto
rul războiului de rezistență împo
triva imperialismului american, 
pentr1’■ salvarea națională în Viet
namul sud — reprezentant au
tentic al poporului sud-vietnamez".

Domnul Nguyen Duc Van a ex
primat aprecierea că „stabilirea 
Reprezentanței permanente a Fron
tului Național de Eliberare repre
zintă o dovadă elocventă a solida
rității și a sprijinului acordat de 
partidul, guvernul și poporul ro
mân, față de poziția de luptă îm
potriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională, Frontului 
Național de Eliberare și poporului 
sud-vietnamez".

în încheiere, șeful Reprezentan
ței permanente a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud a urat poporului român noi și 
mari succese în opera de construire 
a unei țări prospere și puternice.

în răspunsul său, Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a mulțumit pentru ură
rile'transmise și pentru aprecierile 
făcute la adresa poporului român, 
tranPfiițînd la rîndul său din par- 
tea'^nsiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a poporu
lui român și a sa personal cele 
mai bune urări președintelui Comi
tetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare, Nguyen Huu 
Tho și populației sud-vietnameze 
în lupta dreaptă pentru apărarea 
ființei sale naționale, după care a 
arătat:

„Poporul român, care și-a cuce-

rit independența și suveranitatea 
prin jertfe grele, înțelege pe deplin 
și prețuiește lupta eroică, plină de 
curaj și abnegație a poporului viet
namez pentru apărarea ființei sale 
naționale, pentru dreptul sacru de 
a-și hotărî singur soarta, fără a- 
mestec din afară.

Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, întregul nostru popor își re
afirmă solidaritatea cu lupta po
porului frate vietnamez, precum și 
hotărîrea de a acorda în conti
nuare, Republicii Democrate Viet
nam, stat socialist prieten, Frontu
lui Național de Eliberare, tot spri
jinul material, politic și moral.

Interesele vitale ale păcii și secu
rității popoarelor cer încetarea de
finitivă a bombardamentelor ame
ricane asupra Republicii Demo
crate Vietnam, oprirea agresiunii 
Statelor Unite ale Americii, retra
gerea trupelor americane și satelite 
din Vietnamul de sud, respectarea 
acordurilor de la Geneva din 1954, 
pentru ca poporul vietnamez să-și 
rezolve singur, în mod suveran, 
problemele sale vitale. Ne expri
măm convingerea că năzuințele 

și progres ale 
exprimate

de libertate, pace 
poporului vietnamez, 
cu claritate în programul Frontului 
Național de Eliberare și în poziția 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, se vor împlini, cauza 
dreaptă a Vietnamului luptător va 
triumfa".

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a subliniat că des
chiderea la București a Reprezen
tanței permanente a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, organizatorul și conducăto
rul luptei de eliberare a populației 
sud-vietnameze, va contribui la în
tărirea și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie dintre poporul român 
și populația din Vietnamul de sud

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a urat domnului 
Nguyen Duc Van succes în impor
tanta misiune ce i-a fost încredin
țată și l-a asigurat că în îndepli
nirea ei va primi tot sprijinul din 
partea Consiliului de Stat, a gu
vernului Republicii Socialiste 
România și a sa personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială cu șeful Reprezentanței Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, domnul Nguyen 
Duc Van.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
biri au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Șeful Reprezentanței Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud a fost însoțit de 
membri ai Reprezentanței.

PRIMIRE LA C.C.
AL P.C.R.

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășii En
rico Berlinguer și Paolo Bufalini, 
membri ai Direcțiunii P. C. Italian, 
în preajma plecării lor spre Roma,

după ce și-au petrecut concediul 
în țara noastră la invitația C.G. al 
P.C.R.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordiali
tate.

tt

viața internațională

Manifestări consacrate
zilei de 23 August

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale forțelor,

In cinstea marii sărbători
a eliberării patriei noastre

MOSCOVA. — Miercuri a avut loc 
la cinematograful „Hudojestvennîi" 
festivitatea deschiderii festivalului fil
mului românesc, organizat cu prilejul 
celei de-a 24-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist. La fes
tivitate au luat parte personalități de 
frunte ale cinematografiei sovietice. 
Au fost prezenți membrii delegației 
de cineaști români.

expoziția 
românești 
la Cairo, 

culturale din- 
„Expoziția 

și tapiserii româ-

în-Miercuri s-au desfășurat, în 
treaga țară, numeroase manifes
tări cultural-artistice consacrate 
celei de-a XXIV-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist.

La Casa de cultură a Sectorului 
2 din Capitală a avut loc o întîl- 
nire între ofițeri ai forțelor noastre 
armate și cetățeni. Cu acest prilej 
a fost prezentată expunerea „Măr
turii și amintiri despre insurecția 
națională antifascistă". Tot aici a 
fost organizată o seară de poezie 
intitulată „Cîntare României". O 
manifestare asemănătoare, la care 
și-au dat concursul și actori de la

Teatrul Giulești, a avut loc la Casa 
de cultură a Sectorului 8.

Simpozioane pe tema „Pagini de 
eroism", „Luminile lui August", 
„23 August, zi de libertate și victo
rie", precum șl seri literare și alte 
asemenea manifestări au avut loc 
la Rafinăria și Uzina „1 Mai" din 
Ploiești, Schela Boldești, Uzina de 
mecanică fină din Sinaia, Uzina 
„Victoria" din Florești, Combina
tul de industrializare a lemnului 
din Sighetul Marmației, în unită
țile industriale din județele Bu
zău și Dîmbovița etc.

HANOI. în preajma zilei de 23 
August, la Hanoi au avut loc mal 
multe manifestări culturale închi
nate sărbătorii naționale a Româ
niei. A avut loc un spectacol de 
gală cu filmul „Dacii". într-o în- 
tîlnire cu cititorii, ziariștii vietna
mezi care au vizitat țara noastră 
și-au împărtășit impresiile subli
niind avîntul economic și cultural 
al României socialiste. A avut loc 
vernisajul unei expoziții de foto
grafii despre unele din realizările 
poporului român.

un deosebit succes, 
covoare și tapiserii 
fost deschisă recent 
cadrul schimburilor 
tre România și R.A.U. 
de covoare 
nești reprezintă o minunată o- 
cazie de a cunoaște frumu
sețea artei populare românești Ea 
a constituit totodată un nou prilej 
de strîngere a relațiilor sincere e- 
xistente între țările și popoarele 
noastre14, a declarat Hassan Abdel 
Moneim, subsecretar de stat la Mi
nisterul Culturii.

(Agerpres)

de 
a 

în

HAVANA. Marți seara, sub aus
piciile Institutului cuban pentru 
prietenie cu popoarele lumii și am
basadei române la Havana, în capi
tala Cubei a avut loc o gală de fil
me românești consacrată celei de-a 
24-a aniversări 
niei.

a eliberării Româ-

Cronica zilei
Miercuri după-amiază, A. V. Ba

sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației Asociației de 
sovieto-române, condusă 
Moskovski, membru 
centrale de revizie 
P.C.U.S., redactor șef 
„Sovetskaia Rossiâ".

★
CLUJ. — Miercuri 

avut loc în «saloanele 
artă din Cluj vernisajul expoziției 

Cu
Po-

al 
a 
al

prietenie 
de V. P.
Comisiei 
C.C. al 
ziarului

la amiază a 
Muzeului de

„Arta contemporană turcă", 
acest prilej au vorbit Daniel 
pescu, rectorul Insțitutului de arte 
plastice „Ion Aodreescu" din 
calitate, și. Afptekin 
prim-secretar ăl ambasadei 
ciei la București. Expoziția, 
cuprinde numeroase picturi 
ulei și sculpturi, a fost organizată 
în cadrul schimburilor culturale 
dintre țara noastră și Turcia.

★

BRAȘOV. — Miercuri, în cea 
de a doua zi a vizitei la Brașov, 
dl. Cyril Bright, ministrul planu
lui și afacerilor economice al Re
publicii Liberia, și 
care-1 însoțesc, au fost 
constructorilor 
autocamioane.

10- 
Unluturk, 

Tur- 
care 

în

persoanele 
oaspeții 

de tractoare și de

★
prilejul împlinirii aIAȘI. — Cu

100 de ani de la moartea scriito
rului Costache Negruzzi, Arhivele 
statului din Iași au organizat o ex
poziție comemorativă, care cu-

SPORT
A T L E T I S M A

In cîteva rînduri

prinde diverse documente referi
toare la activitatea publică a scrii
torului, manuscrise și tipărituri 
reprezentative din creația sa lite
rară.

★
TG. MUREȘ. — în semn de 

omagiu adus luptătorilor revolu
ționari de la 1848, în centrul ora
șului Tg. Mureș a fost dezvelit un 
bust al lui Nicolae Bălcescu. Lu
crarea, așezată pe un soclu impu
nător din travertin, aparține sculp
torului Andrei Ostap din Cluj 
Totodată, pe fațada clădirii fostu
lui Tribunal suprem al Transil
vaniei din același oraș, a fost dez
velită o placă comemorativă.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Rezultatele concursului special pro- 

noexpres din 21 august 1968

9 
43 
a 

ex~ 
22 21 18 4 49

39 24
Vl-a 

extrage- 
VII-a 34 42 30 29 15 12 

Fond de premii : 3 320 003 
obiș- 

lei.
Ex-

Extragerea I 47 5 4 20 26
27 : extragerea a II-a 3 

44 — 4 33 ; extragerea 
32 25 34 2 49 20 12 ; 
a IV-a * ‘ "
extragerea a V-a 

extragerea a
33 ;

— 2
24 34 21
III-a :
tragerea
32 29 ;
40 9 19 28 4 ;
43 32 47 15 10 36
rea a
21 40 10.
lei, din care pentru premiile 
nuite : Extragerea I : 816 832
Report categoria I : 51010 lei. 
tragerea a II-a 703 687 lei.

teatre
• Teatrul „C. Tănase’ (la gră
dina Boema) : Boema Palace — 
20.
• Ansamblul „Perinlța" (fn sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase”) : 
Varietăți folclorice — 19.

patriotice
în provincia Tai Binh

• în zilele de 23, 24 și 25 august se 
vor desfășura la Leipzig ÎNTRECE
RILE JOCURILOR EUROPENE DE 
ATLETISM REZERVATE JUNIORI
LOR. La întreceri vor participa 
sportivi și sportive din 19 țări, prin
tre care și ROMANIA. în prima zi 
vor fi cunoscuți învingătorii probe
lor de lungime, disc, 100 m (mascu
lin), suliță și 100 m (feminin).

cîteva dintre cele mai im- 
rezultate înregistrate în

• In cadrul concursului atletic 
desfășurat în localitatea Sittard, o 
echipă feminină olandeză formată 
din IIj a Keizer, Tilly van der Made 
și Maria Gomoad a stabilit UN NOU 
RECORD MONDIAL IN PROBA DE 
ȘTAFETĂ 3 x800 M cu timpul 
6’15”5/10. Vechiul record, deținut 
o echipă engleză, era de 6’21”.

• Iată 
portante 
campionatele de atletism ale R.F. a 
Germaniei : masculin ; 400 m gar
duri : Rainer Schubert — 50”9/10 ; 
200 m : Martin Hellinghaus — 20”6/10; 
suliță : Hermann Salomon — 80,50
m ; 3 000 m obstacole : Klaus-Ludwig 
Brosius — 8’39”8/10 ; disc : Jens Rei
mers — 57,66 m ; lungime: Rein
hold Boschert — 7,70 m ; 20 km
marș : Bernhard Nermerich — lh 
29’52” ; feminin : 80 m garduri: Inge 
Schell — 10”7/10 ; 200 m : Ritta Jahn 
— 23”7/10.

• Cu prilejul campionatelor de 
atletism ale Finlandei, desfășurate la 
Helsinki, Jorma Kinnunen a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu perfor
manța de 85,80 m. Pe locul secund 
s-a clasat Pauli Nevala cu 84,66 m. 1

• A început turneul internațional 
de tenis de la Katowice. In primul 
tur, jucătorul român Viorel Marcu 
l-a învins cu 6—3, 6—3 pe polonezul 
Kleiberg. Alte rezultate : Ruillet 
(Franța) — Konczak (Polonia) 6—1, 
6—1 ; Sivohin (U.R.S.S.) — Svllo (Po
lonia) 8—6, 6—2; Lihaciov (U.R.S.S.) 
— Pristrom (Polonia) 6—2, 11—9.

BUDAPESTA. — în preajma zilei 
de 23 August în diferite orașe și loca
lități din R. P. Ungară au fost depuse 
coroane de flori, din partea ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta, la mormintele și monu
mentele ostașilor români căzuți în 
lupta pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist. Au fost depuse co
roane de flori la monumentele eroilor 
români din Gyor, Cegled, Tiszakecska, 
Cerkeszolo, Menkererek, Nyregyhaza, 
Tiszalok. La depuneri au asistat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, militari, pionieri.

PHENIAN, 
de 23 August, 
o adunare prietenească la spita
lul central al provinciei Phenia
nul de sud. Au luat cuvîn- 
tul directorul spitalului și ambasa
dorul României la Phenian, Nico- 
lae Popa.

Cu prilejul zilei 
marți a avut loc

SAIGON 21 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea" a anunțat 
marți că 400 de militari americani 
au fost scoși din luptă în cursul 
atacurilor declanșate începînd da 
duminică în regiunea Tai Binh de 
către detașamentele Frontului Na
țional de Eliberare. De asemenea, 
în cursul acestor atacuri forțele pa
triotice au distrus 46 de vehicule 
blindate și un avion. Agenția citată 
precizează că lupte violente s-au 
desfășurat în cursul zilei de luni în 
sudul regiunii Tai Binh și în spe
cial în localitatea Phu Khuong. 
Forțele patriotice au ocupat la că
derea serii aproape în întregime 
această localitate, respingînd con
traatacurile trupelor americane.

în alte zone ale regiunii Tai Binh 
patrioții au continuat luptele de 
hărțuire pe principalele artere de 
comunicație unde de obicei ame
ricanii încearcă să trimită întăriri 
spre zona de luptă. Forțele patrio
tice au reușit să întrerupă legătura 
pe mai multe drumuri care dua 
spre Saigon.

HELSINKI. Asociația de prie
tenie Finlanda-România a or
ganizat la Helsinki o adunare 
festivă consacrată celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării Româ
niei Au fost prezente personalități 

. ale vieții politice și culturale din 
capitala Finlandei.

Președintele asociației, V. Silvola, 
a rostit 
subliniat 
gâturilor 
landa.

Despre
August a vorbit ambasadorul Ro
mâniei, M. Bălănescu.

PARIS. La Casa de cultură a 
tineretului din Le Hâvre a 
fost prezentat un program de 
filme documentare românești și a 
avut loc o audiție de muzică popu
lară.

Casa de cultură a tineretului din 
Saint-Denis a organizat, de ase
menea, o seară culturală româ
nească.

AGENȚIILE 
DE PRESĂ'

o cuvîntare în care a 
evoluția favorabilă a le- 
dintre România și Fin-

semnificația zilei de 23

CAIRO. Expusă inițial în orașul 
Alexandria, unde s-a bucurat de

BRUXELLES. în saloanele am
basadei române din Bruxelles a 
avut loc o seară românească. Cu 
acest prilej deputatul P.L.P., Ro
land Gillet a prezentat progresele 
realizate de România în diferite 
domenii, eforturile guvernului ro
mân de extindere a cooperării in
ternaționale și pentru menținerea 
păcii.

Au 
tați, 
unele
afaceri și membri ai coloniei ro
mâne din Belgia.

TRANSMIT
Cea de-a 18-a ședința 

a convorbirilor oficiale dintre R. D. 
Vietnam și Statele Unite a avut loo 
miercuri la Paris.

participat' senatori și depu- 
funcționari superiori din 
ministere, ziariști, oameni de

Vizita în Algeria 
a ministrului afacerilor
externe al României
ALGER. — Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite : Minis
trul afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a oferit marți 
seara, la Alger, un dineu în cinstea 
lui Abdelaziz Bouteflika. Au parti
cipat Noureddine Delleci, ministrul 
comerțului, M. Marouzi, ministrul 
muncii și prevederilor sociale, Ba- 
chir Mantouri, președintele Adună
rii Populare Comunale a orașului 
Alger, Tayeb Boulahrouf, ambasa
dorul Algeriei la București. Au fost 
prezenți, de asemenea, Nicolae Si- 
poș, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Alger, și mem
brii delegației române Dineul s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
în toastul său, Corneliu Mănescu a 
subliniat că „în cursul convorbirilor 
avute cu președintele Houari 
Boumedienne și cu membrii gu-

vernului algerian s-a constatat cu 
satisfacție că schimburile comer
ciale, tehnico-științifice, precum și 
cooperarea economică româno-alge- 
riană au cunoscut mai ales în ul
timii ani o remarcabilă dezvoltare, 
creînd o bază stabilă și de perspec
tivă relațiilor dintre cele două 
țări".

La rîndul său, Abdelaziz Boute- 
flika a subliniat că între Algeria și 
România există o largă bază de co
laborare economică, concretizată în
deosebi în domeniul valorificării hi
drocarburilor algeriene, în schimbu
rile comerciale și pe alt plan în re
lațiile culturale dintre cele două 
țări.

Miercuri dimineața ministrul 
afacerilor externe al României a 
vizitat zona industrială Arzew, de 
lîngă Oran.

0 rezoluție adoptată de 
plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Danemarca re>nno>ește cererea ca 
Danemarca să se retragă din N.A.T.O. 
Pentru Danemarca, se spune în rezo
luție, alternativa la politica N.A.T.O. 
este o politică de neutralitate. în re
zoluție se cere totodată guvernului 
danez să se pronunțe pentru convo
carea unei conferințe consacrate secu
rității europene.

La Rio de Janeiro conti- 
nuă lucrările sesiunii Comitetului 
ad-hoc al O.N.U. pentru studiul folo
sirii pașnice a teritoriilor submarine. . 
în cadrul punctului „Perspectivele 
cooperării internaționale în vederea 
punerii în valoare a resurselor din te
ritoriile submarine44 dezbătut în 
grupul tehnico-economic al comitetu
lui, a luat cuvîntul în ședința din 20 
august reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
O.N.U., Gheorghe Diaconescu. Vorbi
torul a arătat că România este bucuroa
să să sprijine orice inițiativă care are 
drept scop dezvoltarea cooperării in
ternaționale în domeniul explorării 
teritoriilor submarine în afara limite
lor jurisdicției naționale.

Cunoscutul compozitor 
grec Mikis Theodorakis * 
fost din nou arestat și deportat în- 
tr-un sat îndepărtat, transmite agenția 
Associated Press, citind surse infor-. 
mate. Nu a fost indicat nici un motiv 
pentru această arestare.

Ni s?

10 — Transmisiune de Ia cea de-a unsprezecea sesiune 
Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.

X

vremea
va fi variabil prezentînd înnorări 
mai accentuate la începutul interva
lului în estul țării unde vor cădea 
ploi locale. In rest ploi cu totul izo
late. Temperatura în creștere. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 8—18 grade, iar maximele între 
20—30 grade, local mai ridicate.

în zilele de 23* 24 șl 25 august vre
mea va fi in general frumoasă, cerulCiudad de Mexico : Xochimilco, locul de desfășurare a întrecerilor olimpice de caiac și de canoe

X

• Cu prilejul concursului interna
țional de înot de la Crystal Palace 
din Londra, MIKE NOTHAUS 
(R.F.G.) A STABILIT UN NOU RE
CORD MONDIAL IN PROBA DE 
440 YARZI MIXT cu timpul de 
4’46”8/10. Vechiul record deținut de 
australianul Peter Reynolds era de 
4’50”8/10.

cinema

România a 
a eliberării

Programul I

In jurul orei 
extraordinară a
17.30 — Pentru școlari. „Pe cărările vacanței”.
18,00 — Transmisiune din Sala Palatului Republicii Socialiste 
adunării festive organizate cu prilejul celei de-a 24-a aniversări 
României de sub jugul fascist.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate
20,00 — Film serial „Vikingii”.

Program de ctntece șl dansuri populare susținut de 
„Perinlța”.
„Dimineți la Alba Iulla".

21.10 — întrebări la care s-a răspuns, întrebări la care nu s-a răspuns încă.
„Tinerețea petrolului" — emisiune despre transformările prin care 
trece țițeiul pînă ce la forma maselor plastice.

îl,55 — Memoria peliculei.
22.10 — „Lira" — album de poezie.
22,40 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

Ansamblul

Programul II

Document „Expediție în țara Incașilor".
Telejurnal.

21,00 — „O samă de cuvinte". Callstrat Hogaș „Pe drumuri de munte".
21.30 — Concert simfonic. în program • Partea I din oratoriul Tudor Vladl-

mirescu" de Gh. Dumitrescu. Soliști : Cornel Stavru, Octav Enigă- 
rescu, Virginia Mânu, Corurile Radio și M.F.A. Interpretează or
chestra simfonică a Radloteleviziunli. Dirijori Iosif Conta și Nicolae 
Boboc.

22,15 — Varietăți pe peliculă.
22.30 — închiderea emisiunii.

• Roata vieții : PATRIA — 10 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15 ; CAPITOL
— 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, la grădină
20, CIRCUL DE STAT — 10 ;
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Tarzan, omul maimuță: REPU
BLICA - 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 
16,45; 19; 21,15, FESTIVAL —
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la' 
grădină - 20. GRĂDINA DINAMO
— 20.
• Premiere strict secrete : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA DOI
NA — 20.
« Viva Marla : FEROVIAR - 8-
15.45 în continuare ; 18,30 ; 21,15,
EXCELSIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 19,45.
• Șapte oameni de aur : TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30, la grădină 19,30, FLAMURA
— 9—16 în continuare, 18,15 ; 20,30 ; 
MELODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Piramida zeului Soare : DACIA
— 8,30—16 în continuare ; 18,30 ;
21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Război șl pace (seriile I și II) : 
SALA CINEMATECA — 10 ; 14,15 ;
18.30.
• In orașul „S“ : CENTRAL —
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Duelul lung : VICTORIA - 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, RAHOVA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.30.
• Neamul Șoimăreștilor : LUMINA
— 9,30—17 în continuare ; 19,45.
• Tntîlnire în munți : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cartierul veseliei : UNION —
15.30 ; 20,30, la 18 desene animate.
• Furnalul, Digul, O nuntă la 
olteni. Lucian Grlgorescu, Perma
nențe, Atențiune, ciuperci !: 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.

• Taffy șl vînătorul : DOINA —
9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Alegere de asasini : VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20.
• O fată ciudată : GRIVIȚA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Diminețile unui băiat cuminte : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Prietenele : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 20.
• Aventurierii : BUZEȘT1 - 15,30 ;
18, la grădină - 20, MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Dacii : GRADINA MOȘILOR — 
20.
• Inimă nebună... nebună de le
gat : UNIREA - 15,30 ; 18, la gră
dină — 20,15.
• Studiu despre femei : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Vicontele plătește polița : CO- 
TROCENI - 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Mesteacănul : VOLGA — 9—
15.45 în continuare : 18; 20,30.
• Domnișoarele din 
VIITORUL " "
• Falsa liră de aur
8.45 ; 11,30 ;----- '
dină — 20,30.
• Valea : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un dolar găurit : POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Judecata : MUNCA — 16 ; 18 ; 
20.
<9 Nebunul din laboratorul nr. 4 t 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
® Moștenirea lui Achille : FLACĂ
RA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prin
ARTA -
18 ; 20,30,
• Oscar :
18 ; 20,30.
O Golgota : GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20.
• Un nabab maghiar ; Zoltan 
Karpathy : FERENTARI — 15,30 ;
19.
• Răzbunarea haiducilor : CRÎN- 
GAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Fantomas contra Scotland Yard : 
PACEA - 15,30 : 18 ; 20,30.
A Angelica, marchiza îngerilor : 
Minunata Angelica : PARCUL HE
RĂSTRĂU - 19,45.
• Collha unchiului Tom : GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.

Rochefort:
15,30 : 18 ; 20,30.

AURORA —
14,15 : 17 ; 20, la gră-

Kurdistanul sălbatic : 
9—15,45 în continuare ; 
Ia grădină — 20. 
PROGRESUL — 15,30 ;
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ÎN CEHOSLOVACIA
Cuvînfarea 
președintelui Svoboda

Declarația Prezidiului
CC al P.C din Cehoslovacia

PRAGA 21 (Agerpres). — C.T.K. transmite: Marți, 20 august 1968, 
In jurul orei 23,00, trupele Uniunii Sovietice, Republicii Populare Polone, 
Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Ungare și Repu
blicii Populare Bulgaria au trecut frontiera de stat a Republicii Socia
liste Cehoslovace. Acest lucru a avut loc fără știrea președintelui Repu
blicii, președintelui Adunării Naționale, președintelui guvernului și 
primului secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, precum și a acestor organe.

în acest timp se desfășura o 
ședință a Prezidiului C.C. al P.C.C. 
la care se discutau pregătirile în 
vederea Congresului al XIV-lea al 
partidului. Prezidiul C.C. al P.C.C. 
cheamă pe toți cetățenii Republi
cii noastre să păstreze calmul și să 
nu opună rezistență trupelor care 
pătrund în țară. Armata noastră, 
securitatea și milițiile populare 
n-au primit ordin pentru apărarea 
țării.

Prezidiul C.C. al P.C.C. consideră 
aceste acțiuni drept un act care 
contravine nu numai tuturor prin
cipiilor privind relațiile dintre 
•țațele socialiste, ci și o încălcare

Protestul 
guvernului cehoslovac

PRAGA 21 (Agerpres). — C.T.K. 
transmite: Ministerul Afacerilor 
Externe al R. S. Cehoslovace a în- 
mînat miercuri guvernelor U.R.S.S. 
R. P. Polone, R. D. Germane, R. p. 
Ungare și R. P. Bulgaria următoa
rea notă în legătură cu ocuparea 
comună concentrată de către for
țele aeriene și terestre ale U.R.S.S., 
R. P. Polone, R.D.G., R. P. Ungare 
și R. P. Bulgaria a teritoriului Ce
hoslovaciei. Cu scopul de a pre
veni urmări catastrofale iremedia
bile pentru relațiile dintre Ceho
slovacia și Uniunea Sovietică și 
pentru păstrarea păcii și securității 
generale, reprezentanții consțitu 
ționali ai R. S. Cehoslovace și Pre
zidiul C.C. al P.C.C. au chemat pe 
cetățenii republicii să păstreze cal
mul și să nu opună rezistență soi
ri aților care înaintează.

Guvernul R.S.G. declară că nicio
dată, nici el și nici alt organ con
stituțional al acestei țâri, nu și-au 
dat acordul la invadarea și ocu
parea Cehoslovaciei. Ocuparea cu 
forța a Cehoslovaciei contravine 
Cartei O.N.U., Tratatului de la 
Varșovia și principiilor fundamen
tale ale dreptului internațional.

Prin acțiunile colective ale celor 
cinci state a fost comis un atentat 
la independența R.S.C. și, într-un 
mod nemaiauzit a fost încălcată 
integritatea ei teritorială. Guvernul 
R.S.C. protestează cu hotărîre îm
potriva acestui act. în numele po
porului cehoslovac, în numele păcii 
generale și al colaborării, guvernul 
R.S.C. adresează guvernului

„Cerem retragerea imediata 
a trupelor străine"

PRAGA 21 (Agerpres). — C.T.K. 
transmite i Guvernul R.S.C., în ab
sența președintelui guvernului și a 
vicepreședinților guvernului, cu 
care pînă în prezent nu s-a putut 
stabili legătura, s-a întrunit 
miercuri după-amiază într-o ședin
ță extraordinară și, sub președinția 
lui T. Mahaciova, a adoptat o hotă
rîre în care arată că guvernul 
este împiedicat să-și îndeplinească 
funcțiile legale. Guvernul hotărăște 
să adreseze președintelui R.S.C. 
rugămintea de a-1 primi imediat, 
pentru a discuta probleme ale con
secințelor pe planul politicii in
terne, externe și internaționale ale 
ocupării militare a R.S.C., precum 
șl probleme legate de asigurarea^ 
exercitării legale a funcțiilor de 
către organele politice și constitu
ționale.

Guvernul adresează tuturor oa
menilor muncii, muncitorilor, ță
ranilor și intelectualității chemarea 
de a păstra consecvent linia cu
prinsă în declarația Prezidiului 
C.C. al P.C.C. de la ședința de 
miercuri și de a-și îndrepta tot
odată atenția asupra problemelor 
legate de asigurarea desfășurării 
producției industriale, agricole, 
transportului și aprovizionării și în 
acest fel să preîntâmpine submina
rea economiei naționale.

C.T.K. transmite declarația gu
vernului R. S. Cehoslovace în care 
se arată :

Vă adresăm vouă, cehi, slovaci, 
reprezentanți ai minorităților na
ționale, tuturor locuitorilor Repu
blicii Cehoslovace, următoarea 
chemare :

Cerem retragerea imediată a tru
pelor celor cinci state participante 
la Tratatul de la Varșovia, cerem 

a normelor fundamentale ale drep
tului internațional.

Toți conducătorii statului, P.C.C. 
și Frontului Național rămîn în 
posturile lor în care au fost aleși 
ca reprezentanți ai poporului, ai 
organizațiilor lor, potrivit legilor și 
celorlalte norme în vigoare în Re
publica Socialistă Cehoslovacă.

Reprezentanții constituționali au 
convocat neîntîrziat o ședință a 
Adunării naționale, a guvernului 
republicii. Prezidiul Comitetului 
Central al P.C.C. convoacă plenara 
C.C. al P.C.C. pentru discutarea 
situației care s-a creat

U.R.S.S. cererea de a înceta ime
diat ocuparea ilegală a Cehoslova
ciei și de a retrage toate trupele 
de pe teritoriul cehoslovac. Aceas
tă acțiune, arată nota, nu poate fi 
explicată prin nimic, cu atît mai 
puțin justificată.

*
în cursul zilei, Ministerul Aface

rilor Externe al Republicii Socia
liste Cehoslovace a transmis în nu
mele guvernului, cu acordul pre
ședintelui Republicii Socialiste Ce
hoslovace, o a doua notă în care 
solicită guvernele celor cinci state 
participante la ocuparea teritoriu
lui cehoslovac să se pună imediat 
capăt ocupării nejuste a țării și să 
fie retrase toate armatele de pe 
teritoriul său.

Nota atrage atenția guver
nelor respective că pe teritoriul 
Cehoslovaciei este grav împiedi
cată activitatea organelor constitu
ționale de stat, ca cea a președin
telui, a guvernului, a Adunării 
Naționale, a organelor naționale lo
cale ale puterii de stat. Caracterul 
grav al situației decurge, în afară 
de altele, și din faptul că s-a ajuns 
la reținerea activiștilor politici și 
obștești într-un mod contrar drep
tului.

în notă se cere neîntîrziat celor 
cinci guverne să întreprindă ase
menea măsuri care să înlesnească 
reînnoirea vieții normale în țară și 
să înceteze neîntîrziat orice acțiune 
de forță împotriva populației Ce
hoslovaciei.

respectarea acestui tratat și res
pectarea deplină a suveranității de 
stat a Cehoslovaciei

Cerem insistent ca guvernele 
U.R.S.S., R.D.G., Poloniei, Unga
riei, Bulgariei, să ordone încetarea 
acțiunilor, armate, în cursul cărora 
se varsă since și se distrug valori 
materiale ale țării noastre.

Cerem să se creeze imediat con
diții normale pentru activitatea or
ganelor constituționale și politice 
cehoslovace, să se pună capăt in
ternării unor membri ai acestor 
organe, pentru ca ei să-și poată 
relua activitatea.

Adresîndu-se cetățenilor, decla
rația arată în încheiere : Mai este 
încă în puterile noastre ca, cu aju
torul vostru, să desăvîrșim cauza 
măreață a renașterii pe care am 
început s-o înfăptuim în ianuarie. 
Guvernul este convins că, cu aju
torul vostru, vom înfăptui aceasta 
fără jertfe și vărsări de sînge inu
tile.

★
PRAGA 21 (Agerpres). — C.T.K. 

transmite : Toate măsurile adopta
te de comandamentul armatei 
populare cehoslovace corespund 
întru totul hotărîrii președintelui 
R. S. Cehoslovace, anunță Coman
damentul Armatei Populare Ceho
slovace.

In spiritul indicației și declara
ției Prezidiului C.C. al P.C.C., s-a 
făcut totul pentru a fi menținută 
liniștea, pentru a nu se opune re
zistență trupelor, pentru ca în felul 
acesta să se preîntâmpine vărsarea 
de sînge și alte urmări posibile.

Armata va îndeplini și de acum 
înainte ordinele președintelui re 
publicii, Ludvik Svoboda, în cali
tate de comandant suprem al său.

PRAGA 21 (Agerpres). — C.T.K. 
transmite î La 21 august, la orele 
22,30, la postul de radio cehoslovac 
a luat cuvîntul președintele R. S. 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, care 
a declarat că pătrunderea unități
lor armate ale Uniunii , Sovietice, 
alături de unitățile altor 4 state, a 
avut loc fără știrea organelor con
stituționale ale statului. Aceste or
gane însă pornind de la răspunde
rea lor față de popoarele patriei 
noastre, trebuie să rezolve cît mai 
rapid posibil situația creată și să 
obțină retragerea grabnică a tru
pelor străine. în această direcție 
am adoptat astăzi măsuri, a spus

„O acțiune inadmisibilă"
PRAGA 21. — C.T.K. transmite 

Declarația adresată de Prezidiul 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace președinților guvernelor 
și parlamentelor din Republi
ca Populară Bulgaria, Repu
blica Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Populară Ungară și U.R.S.S.

Prezidiul Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace exprimă un 
dezacord profund și principial față 
de acțiunile trupelor aliate care au 
început astăzi in mod neîntemeiat 
să ocupe teritoriul republicii noas
tre. In acest fel, s-a produs încăl
carea suveranității statului nostru, 
acțiune inadmisibilă în cadrul re
lațiilor noastre reciproce viitoare.

Ne adresăm dumneavoastră cu 
cererea hotărîtă ca în momentul 
cînd pe străzile orașului Praga se 
aud împușcături să dați ordin de

„iKAlfflf GW0» A PREVEDERILOR 
IRATATOEUI DE IA VARȘOVIA"

PRAGA 21 (Agerpres). — Prezi
diul Comitetului Central al Fron
tului Național s-a întrunit astăzi, 
în aceste momente grele, într-o șe
dință extraordinară și a aprobat 
următoarea declarație :

Ocuparea teritoriului suveran al 
R. S. Cehoslovace de către for
țele armate ale Uniunii Sovietice, 
Poloniei, Ungariei, Bulgariei și 
R.D.G. constituie o încălcare groso
lană a prevederilor Tratatului de 
la Varșovia.

Protestăm împotriva acestui act 
care contravine normelor funda
mentale ale dreptului internațio
nal, precum și relațiilor prietenești 
și tovărășești dintre țările socia
liste.

Ne adresăm Fronturilor naționale

Poporul cehoslovac își exprimă adeziunea 
deplină față de conducerea P.C.C. și guvern
PRAGA 21. — C.T.K. transmite: 

La agenția cehoslovacă de presă 
C.T.K. sosesc fără încetare nu
meroase rezoluții și declarații în 
care organizațiile, de bază ale P.C. 
din Cehoslovacia, întreprinderile și 
diferitele instituții își exprimă spri
jinul deplin față de C.C. al P.C.C., 
în frunte cu A. Dubcek, față de gu
vernul R. S. Cehoslovace, în frunte 
cu O. Cernik, față de Adunarea Na
țională, în frunte cu J. Smrkovski.

Delegații la Congresul extraordi
nar al P.C. din Slovacia și delegații 
la Congresul extraordinar al P.C. 
din Cehia au făcut la 21 august o 
declarație în care se subliniază prin
tre altele : „...In acest moment atît 
de important, ne facem cunoscută a- 
deziunea deplină față de cauza con
struirii socialismului în țara noastră".

Lucrătorii din Ministerul Afaceri
lor Interne al R. S. Cehoslovace își 
exprimă sprijinul deplin față de de; 
clarația Prezidiului C.C. al P.C.C. și 
cheamă pe reprezentanții partidelor 
și guvernelor ale căror trupe au pă
truns pe teritoriul cehoslovac să cum
pănească la timp răspunderea istorică 
pe care și-o iau în fața poporului 
cehoslovac și în fața întregii ome
niri progresiste prin amestecul în 
treburile interne ale Cehoslovaciei.

Lucrătorii din secția internațională 
a C.C. al P.C.C. își fac cunoscută în
tr-o rezoluție hotărîrea de a înde
plini toate indicațiile Prezidiului 
C.C. al P.C.C. în situația care s-a 
creat. „Cerem retragerea trupelor 
celor cinci state socialiste de pe teri
toriul R. S. Cehoslovace", se subli
niază în rezoluție.

Oamenii muncii de la uzina de 
gaze din orașul Kosice își exprimă 
într-o declarație sprijinul deplin fată 
de conducerea P.C.C. și a statului, 
aleasă pe baze democratice după ia; 
nuarie a. c. și condamnă acțiunile 
țărilor care au ocupat teritoriul 
Cehoslovaciei. S-au primit mesaje 
de la muncitorii de la uzina de va
goane de cale ferată .,Tatra" din 
Poprad, de la Comitetul orășenesc 
din Horni Slavkov al partidului co

el. Seara, m-am întâlnit cu mem
brii guvernului și am examinat 
împreună cu ei unele probleme, 
cele mai stringente privind relua
rea vieții normale în țară și asigu
rarea unității ei. Mîine, convorbi
rile vor continua și, după cum 
sînt convins, și cu participarea pre
ședintelui guvernului, Oldrich Cer- 
nik.

Programul de acțiune al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia și 
declarația-program a guvernului 
Frontului național exprimă intere
sele noastre vitale și de aceea tre
buie să continuăm calea începută, 
a încheiat președintele Svoboda.

retragere imediată a tuturor trupe
lor de pe întregul teritoriu al re
publicii noastre.

★

O delegație a parlamentului, con
dusă de Zdenek Firlinger, a vizitat 
ambasada sovietică și a cerut, în 
spiritul hotărîrii de miercuri dimi
neața a Prezidiului Adunării Na
ționale, adresată președinților gu
vernelor și parlamentelor ce
lor cinci state ocupante, să-și re
tragă imediat trupele de pe te
ritoriul cehoslovac. Delegația a 
cerut, de asemenea, ca Adunarea 
Națională să aibă posibilitatea să 
activeze în mod legal, cu partici
parea președintelui ei, Josef 
Smrkovsky, pentru ca ea să poată 
stabili contacte cu guvernul, cu 
primul secretar al C.C. al P.C.C.

și patriotice și tuturor organizații
lor obștești din U.R.S.S., Polonia, 
Ungaria, Bulgaria și R.D.G. cu che
marea neîntârziată de a influența 
guvernele și pe activiștii lor 
de răspundere pentru ca aceștia să 
dea ordin de retragere a trupelor 
lor de pe teritoriul R.S.C., în inte
resul prieteniei și păcii, în numele 
ideilor socialismului în lumea în
treagă.

AGENȚIA C. T. K. OCUPATĂ
PRAGA 21 (Agerpres). — 

Miercuri seara târziu Agenția 
C.T.K. a transmis un ultim bule
tin în care anunța că sediul său a 
fost ocupat de trupele străine.

munist, din partea comuniștilor și ce
lor fără de partid din formația mili
tară 5987 din Praga, de la lucrătorii 
din Institutul entomologie al Acade
miei de științe a Cehoslovaciei.

Uniunea luptătorilor antifasciști și 
toate organizațiile din rezistență 
și-au exprimat sprijinul necondițio
nat față de reprezentanții legali ai 
Cehoslovaciei. Ele fac apel la toți 
luptătorii din rezistență cehi și 
slovaci să sprijine și să îndeplineas
că directivele guvernului legal.

Secretariatul Consiliului slovac al 
sindicatelor, împreună cu reprezen
tanții comitetelor de pregătire a 
uniunilor profesionale a dat publici
tății următoarea declarație :

„Sîntem ferm hotărîți să în
deplinim programul P.C.C. și să 
creăm în patria noastră o societate 
socialistă pe baze democratice.

Fie ca sindicatele, cea mai mare 
organizație a oamenilor muncii, să 
devină un sprijin al republicii noas
tre. Rămîneți la locurile voastre, 
continuați-vă activitatea ! Asigurați 
funcționarea normală a uzinelor, a 
aprovizionării. transporturilor și 
serviciilor, feriți-vă de provocări, 
preîntâmpinați haosul.

Trăiască Cehoslovacia, patria noas
tră socialistă !“

„Vrem să declarăm în fața între
gului popor — se spune în apelul 
Prezidiului Uniunii ziariștilor cehi — 
că sprijinim cu fermitate pe pre
ședintele Svoboda, Prezidiul C.C. 
al P.C.C., ales în mod legal, 
pe tovarășul Dubcek, guvernul 
legal fn frunte cu O. Cernik, condu
cerea Adunării Naționale în frunte cu 
tovarășul J. Smrkovski. Chemăm 
pe toți ziariștii să acționeze în 
spiritul tradițiilor democratice pro
gresiste ale poporului nostru și să nu 
facă nimic de care ar putea să le fie 
rușine în viitor".'

Postul de televiziune cehoslovac a 
transmis apeluri asemănătoare ale 
Uniunii scriitorilor cehoslovaci. Uni
unii artiștilor plastici, Uniunii arhi- 
tecților, Uniunii cineaștilor și Uniunii 
compozitorilor.

U THANT:

Act contrar 
moralei 
internaționale

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că acțiunea 
militară în Cehoslovacia contra
vine Cartei Națiunilor Unite și 
constituie o lovitură serioasă dată 
ordinii și moralei internaționale pe 
care se întemeiază această Cartă. 
U Thant a spus că evenimentele 
din Cehoslovacia dau o lovitură 
gravă conceptelor de dreptate și de 
ordine internațională și constituie 
o dare înapoi pentru destinderea 
între Est și Vest. Vorbitorul a a- 
dresat un apel Uniunii Sovietice 
și celorlalte patru țări din Trata
tul de la Varșovia „să dea dovadă 
de cea mai mare moderație în re
lațiile cu guvernul și poporul ce
hoslovac".

U Thant a anulat călătoria ce 
urma să o facă la Praga, Viena și 
Geneva.

Declarația 
Agenției 
TASS

MOSCOVA 21. — TASS trans
mite : Agenția TASS a fost 
împuternicită să declare că ac
tiviști de partid și de stat din 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
au adresat Uniunii Sovietice și 
altor state aliate rugămintea să a- 
corde poporului frate cehoslovac 
un ajutor neîntîrziat, inclusiv un 
ajutor cu forțe armate. Acest apel 
a fost determinat de pericolul pe 
care forțele contrarevoluționare, în 
cîrdășie cu forțe externe ostile so
cialismului, îl prezintă pentru o- 
rînduirea socialistă existentă și o- 
rînduirea de stat instaurată prin 
constituție.

Guvernul sovietic și guvernele 
țărilor aliate — Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Democra
tă Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară Un
gară, plecînd de la principiile prie
teniei indestructibile și colaborării 
și în conformitate cu obligațiile re
zultate din tratatele existente, au 
hotărît să vină în întâmpinarea ce
rerii amintite, referitoare la acor
darea ajutorului necesar poporului 
frate cehoslovac — se arată în 
declarație.

Unități militare sovietice, împre
ună cu unități militare ale țărilor 
aliate, arătate mai sus, — se spune 
în declarație — au intrat la 21 
august pe teritoriul Cehoslovaciei. 
Ele vor fi retrase neîntîrziat din 
Republica Socialistă Cehoslovacă 
imediat ce va fi înlăturată ame
nințarea creată la adresa cuceriri
lor socialismului în Cehoslovacia, 
amenințarea la adresa securității 
țărilor comunității socialiste și 
cînd autoritățile legale vor consi
dera că nu mai este necesară ră- 
mînerea în continuare a acestor 
unități.

O delegație a minerilor din 
Kladno s-a dus miercuri la am
basada sovietică din Praga prezen
tând o rezoluție de protest împotriva 
ocupării Cehoslovaciei. De aseme
nea, anunță C.T.K., toți comuniștii, 
tineretul și toți oamenii muncii de 
la uzinele Uonp-Kladno sprijină, în 
întregime, în rezoluțiile adoptate, 
conducerea legală a P.C.C. și a 
R.S.C.

Colectivul redacțional al ziarului 
„Rude Pravo". organ al C.C. al 
P.C.C., a publicat o declarație în 
ediția specială din dimineața zilei de 
miercuri, 21 august, în care se arată:

In acest ceas important noi spriji
nim necondiționat Prezidiul C.C. al 
P.C.C. și ne identificăm total cu De
clarația sa în legătură cu situația 
creată.

Sprijinim cu fermitate conducerea 
P.C.C. în frunte cu Dubcek, pe pre
ședintele R.S.C., L. Svoboda, și gu
vernul Cernik.

Să dovedim că poporul ceho
slovac este capabil să-și rezolve 
problemele sale vitale în mod inde
pendent, cu rațiune și calm, cu dem
nitate și curaj — calități pe care le-a 
dovedit nu o dată în istoria sa.

Tara și poporul nostru nu vor ca 
treburile lor interne să fie soluțio
nate prin mijloace de opresiune. In 
tradițiile idealurilor sale socialiste, 
el nu va suporta ocuparea nici de 
către dușmani, nici de către prieteni. 
Noi sîntem profund convinși că cioc; 
nirea de idei, care a devenit mai 
acută în aceste zile, nu poate și nu 
trebuie să constituie motivul unor 
represiuni.

Ideile socialismului sint atît de pu
ternice că în condițiile noastre de
mocratice ele vor obține victoria fără 
a fi susținute prin mijloace pornind 
de pe poziții de forță.

Prezidiul Comitetului orășenesc 
P.C.C. Praga, adresează tuturor par
tidelor comuniste și muncitorești din 
lume un apel chemîndu-le să ceară 
retragerea imediată a trupelor de 
ocupație.

Profundă îngrijorare 
in mișcarea comunistă

J

si muncitorească internațională
•> J

Grea lovitură 
pentru forțele socialismului

Declarația președintelui Tito

BELGRAD 21 (Agerpres). — 
Președintele Republicii, Iosip Broz 
Tito, a făcut, la rugămintea direc
torului agenției Taniug, o decla
rație, în care se arată :

„Intrarea unităților militare 
străine în Cehoslovacia, fără che
marea sau aprobarea guvernului le
gal, ne-a îngrijorat profund. Prin a- 
ceasta a fost încălcată suveranitatea 
unei țări socialiste și a fost dată o 
grea lovitură forțelor socialiste și 
progresiste din lume.

în timpul șederii mele la Praga 
și al convorbirii cu conducerea

ACȚIUNE NEJUSTIFICA7A
Declarația Biroului Politic al P.C. Italian

ROMA 21 — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
In dimineața zilei de 21 august s-a 
întrunit Biroul Politic al P.C. Ita
lian, cu participarea membrilor Di
recțiunii prezenți la Roma, pentru 
a discuta situația gravă care s-a 
creat pe neașteptate prin pătrun
derea trupelor Uniunii Sovietice și 
ale altor țări ale Tratatului de la 
Varșovia pe teritoriul cehoslovac.

Convorbirile și acordurile de la 
Cierna nad Tisou și Bratislava — 
se arată într-o declarație a Birou
lui Politic — au fost salutate cu 
satisfacție de organele conducă
toare ale P.C.I. ca fiind pe deplin 
conforme cererilor exprimate chiar 
de'ei de a fedluționa pe calea poli
tică problemele ivite în Cehoslova
cia și în relațiile dintre' Ceho
slovacia și alte țări socialiste, pe 
baza respectării autonomiei tuturor 
partidelor, astfel îneît să se conso
lideze efectiv unitatea mișcării 
muncitorești și comuniste interna
ționale.

Astfel stînd lucrurile, este de 
neînțeles cum s-a putut ca, în a-

P.C. Francez își 
exprimă dezaprobarea

PARIS 21 (Agerpres). — în
tr-o declarație dată publicității 
miercuri dimineața, Partidul Co
munist Francez anunță convocarea 
în sesiune extraordinară a Comi
tetului său Central. Potrivit comu
nicatului, menționează agenția 
France Presse, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Francez 
„consideră că problemele care in
tervin între partidele comuniste 
trebuie să fie examinate și rezol
vate în cadrul unor întâlniri bila
terale sau multilaterale, în respec
tul suveranității fiecărei țări și al 
dreptului fiecărui partid de a ho
tărî în mod liber".

Partidul Comunist Francez, pre
cizează comunicatul, a afirmat deja 
că sarcina de a lupta împotriva 
elementelor antisocial iste din țară 
îi revine Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care n-a încetat să-și 
facă cunoscută opoziția la orice 
intervenție militară externă.

★
PARIS 21 (Agerpres). — „Eve

nimentele care au loc în Cehoslova
cia sînt întâmpinate cu sentimente 
de prietenie și solidaritate față de 
Cehoslovacia frățească", se spune în 
declarația Confederației Generale a 
Muncii (C.G.T.), cea mai mare orga
nizație sindicală franceză.

Oamenii muncii din Franța, se 
spune în continuarea declarației, au 
urmărit cu interes ultimele măsuri, 
reforma economică și socială din 
Cehoslovacia. Ei- au fost convinși 
că, în spiritul Conferinței de la Bra
tislava, popoarele Cehoslovaciei vor 
reuși să depășească greutățile pe 
care le-au întâmpinat în ultimul 
timp. Oamenii muncii francezi con
damnă actuala intervenție militară.

PROTESTUL
P. C. DIN AUSTRALIA

SYDNEY 21 (Agerpres). — La 
Sydney, Partidul Comunist din 
Australia a protestat cu energie 
împotriva ocupării teritoriului R.S. 
Cehoslovace și a cerut retragerea 
imediată a trupelor străine. într-o 
rezoluție adoptată la o ședință 
extraordinară a Comitetului Exe
cutiv al partidului s-a cerut res
pectarea declarației de la Bratis
lava, recunoașterea guvernului 
cehoslovac și respectarea libertății 
și a omului. 

cehoslovacă în frunte cu tovarășul 
Dubcek, m-am convins că există 
hotărîrea de a se împiedica orice 

’încercare a elementelor antisocia- 
liste de a frîna dezvoltarea norma
lă a democrației și socialismului în 
Cehoslovacia.

Documentul comun adoptat cu 
acest prilej confirmă aceasta.

Hotărîrile comune ale celor șase 
de la Bratislava au fost unilateral 
anulate și au fost luate măsuri care 
vor avea consecințe foarte nega
tive și însemnate pentru întreaga 
mișcare revoluționară din lume".

ceste condiții, să se ia hotărîrea 
gravă a unei intervenții militare. 
In consecință Biroul Politic al 
P.C.I. consideră nejustificată aceas
tă hotărîre care este ireconciliabilă 
cu principiile autonomiei și inde
pendenței tuturor partidelor comu
niste și tuturor statelor socialiste 
și cu necesitățile apărării unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. In spiritul celui mai 
convins și ferm internaționalism 
proletar și ținînd seama și de data 
aceasta de relațiile profunde, fră
țești și sincere care îi leagă pe co
muniștii italieni de Uniunea So
vietică și P.C.U.S., Biroul Politic al 
P.C.I. consideră de datoria sa "A-și 
exprime opoziția fermă. Direcțiunea 
partidului urmează să dea o 'pre- 
ciere mai temeinică a situați^. <Șr a 
evenimentelor ulterioare, pentru 
a-și exprima emoția și îngrijorarea 
profundă care au cuprins în aceste 
clipe mișcarea muncitorească, pen
tru a reafirma solidaritatea sa cu 
acțiunea de reînnoire condusă de 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia.

Un mare prejudiciu 
adus întregii 
mișcări comuniste

VIENA 21 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat postului 
austriac de radio, președintele Par
tidului Comunist din Austria, 
F. Muhri a spus : „După cum vă 
este cunoscut, noi am salutat din 
toată inima procesul de democra
tizare în R.S.C. Trebuie să spunem 
că sîntem uimiți în cel mai 
înalt grad de ultimele măsuri ale 
celor 5 state membre ale Tratatu
lui de Ia Varșovia. Noi nu ne aș
teptam la o intervenție militară. 
Pentru joi am convocat plenara 
C.C. al P.C. din Austria în cadrul 
căreia vom adopta poziția în le
gătură cu această situație gravă. 
După părerea mea, aceste eveni
mente aduc un mare prejudiciu 
întregii mișcări comuniste. După 
cum ne este nouă cunoscută si
tuația din R.S.C., ca și înainte, 
împărtășim părerea că deși în 
R.S.C. există tendințe antisocia- 
liște, nu există însă o situație dra
matică care să justifice o aseme
nea intervenție din afară, pentru 
apărarea împotriva contrarevolu
ției.

Noi sprijinim în întregime, în 
întregul său conținut, declarația 
Prezidiului C.C. al P.C.C., care a 
fost dată publicității în legătură 
cp situația care s-a creat în cursul 
nopții de astăzi".

P.C. DIN MAREA BRiTANIE 
DEPllNGE PĂTRUNDEREA 
TRUPELOR STRĂINE

LONDRA 21 (Agerpres). — 
„Partidul Comunist din Marea Bri- 
tanie deplînge intrarea trupelor a- 
numitor țări ale Tratatului de la 
Varșovia în Cehoslovacia", se spune 
într-un comunicat publicat 
miercuri seara . de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

„Oricare ar fi divergențele de ve
deri între țările socialiste cu pri
vire la Cehoslovacia, noi conside
răm că intervenția militară este to
tal nejustificată", continuă comu
nicatul.
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