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In întreaga țară, cea de a XXIV-a aniversare a elibe- 

rării patriei de sub jugul fascist a fost o sărbătoare a 

muncii rodnice, a patriotismului înflăcărat, a atașamentului față 

de cauza păcii și socialismului. Strins unită in jurul Partidului 

Comunist Roman, al Comitetului său Central, in frunte cu tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, țara și-a manifestat fierbinte hotărîrea de a lupta 

pentru traducerea neabătută în viață a politicii interne și externe 

a partidului și statului nostru

victoriilor noastre", 
înflorească scumpa 

— Republica Socialis- 
,.Trăiască poporul ro-

Piața Aviatorilor, locul tradițional 
al marilor sărbători din Capitala 
țării, este dominată de o mare stemă 
a Republicii Socialiste România, în
cadrată de. datele festive 1944—1968. 
Dedesubtul acesteia se află urarea 
„Trăiască 23 August, ziua eliberării 
României de sub jugul fascist". 
Deasupra tribunelor se află portre
tele marilor dascăli ai proletariatu
lui : Marx, Engels, Lenin, precum și 
pancarte cu urările: „Trăiască Parti
dul Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului, inspiratorul și 
organizatorul 
„Trăiască și 
noastră patrie 
tă România".
mân, constructor al socialismului". 
„Trăiască unitatea țărilor socialiste 
și a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale". „Trăiască pa
cea și prietenia între popoare".

Drapele roșii și tricolore întregesc 
imaginea festivă a marii piețe, unde 
sînt aliniate, într-o ținută impeca
bilă, trupe ale forțelor noastre ar
mate.

Orele 8. în uralele și ovațiile mul
țimii sosesc conducătorii partidului 
și statului. în tribuna oficială iau 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Nicu
lescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekaș, Gheorghe Rădulescu, Leon- 
t.e Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv si secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinții Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

în tribune se aflau, de asemenea, 
pentru a asista la parada militară și 
demonstrația oamenilor muncii, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, vechi mili
tant! ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, participant) la insurec
ția armată din 
rail activi și în 
comandanți de 
frontul antihitlerist, 
întrecerea socialistă 
derile bucureștene. academicieni și 
alți oameni de știință, artă și cul
tură, activiști ai organelor centrale 
de partid și de stat, ziariști români, 
trimiși speciali și corespondenți per
manent ai presei străine.

Se aflau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 

august 1944, 
rezervă, 

mari unități 
fruntași

din întreprin-

gene- 
foști

Pe 
în

Socialistă România, atașați militari 
și alți membri ai corpului diploma
tic precum și numeroși oaspeți 
de peste hotare aflați în țara noas
tră.

începerea festivității este marcată 
de sunetele prelungi 
pete. în fața tribunei 
trul forțelor armate 
Socialiste România,
Ion Ioniță, primește raportul coman
dantului paradei, general-locotenent 
Ioan Serb. Ministru! forțelor armate 
trece apoi in revistă trupele aliniate 
pentru paradă, salută și felicită pe 
militari cu prilejul celei de-a XXIV-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Militarii răspund 
cu urale puternice. îndelungi.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România, în timp 
ce se trag 21 salve de artilerie — 
omagiu adus marii sărbători națio
nale a poporului român.

(Reportajul de la paradă și de
monstrație — în pag. 2—3).

în timpul demonstrației oame
nilor muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a primit pe 
tovarășii Einar Olgeirsson, pre
ședintele Partidului Socialist Unit 
din Islanda, Paul Verges, secretar 
general al Comitetului 
Partidului Comunist 
nion. Ermenegildo 
secretar general al 
Comunist din Republica 
Marino. Hoang Van Hoan, 
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din

Central al 
din Râu- 
Gasperoni, 
Partidului 

San- 
mem-

ale unei trom- 
oficiale, minis
ale Republicii 
general-colonel

de 23 August, Go
al Partidului Co- 
Consiliul de Stat 
Miniștri al Repu- 
România au oferit

în seara zilei 
mitetul Central 
munist Român, 
și Consiliul de 
blicii Socialiste
o recepție în saloanele Consiliului 
de Miniștri cu prilejul celei de-a 
XXIV-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Au luat parte tovarășii Nicolae • 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tarii C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, deputați ai Marii Adu-

*

uu

Vietnam, Manuel Cantero, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. 
al Partidului Comunist din Chile, 
Carasco Francesco, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Spania, 
care se află într-o vizită în țara 
noastră.

Au participat tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ghizela Vass. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
întreținut cu oaspeții într-o 
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres) 

s-a 
at-

nări Naționale, generali, academi
cieni și alți oameni de știință, artă 
și cultură, șefi ai cultelor, ziariști 
români și străini.

Au participat șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați în România, 
atașați militari.

Au luat parte, de asemenea, oas
peți de peste hotare aflați în țară.

La începutul recepției a fost in
tonat Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat s-au întreținut în
deaproape cu șefi ai misiunilor di
plomatice, cu oaspeți de peste ho
tare și alte persoane prezente.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al PC.R, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C R., au primit vineri pe t.ova 
rășii Otta Sik, membru al Prezi-

★

La sosirea de la Belgrad, pe ae
roportul Băneasa, oaspeții ceho
slovaci au fost salutați de tovată 
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al G.G. 
ai P.G.R., și George Macovescu,

în aceste zile, colective de oameni 
ai muncii din întreprinderi, institu
ții și unități agricole din toate col
țurile țării au continuat să adreseze 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, telegra
me și scrisori în care exprimă spri
jinul deplin față de poziția interna- 
ționalistă adoptată de conducerea de 
partid și de stat în legătură cu si
tuația din Cehoslovacia, aprobarea

u ••asii

diului C C. al P.C. din' Cehoslova
cia, vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
și Frantisek Vlasak. membru su
pleant al C C. al P.C.C.. ministru și 
președinte al Comisiei de Stat a 
Planificării.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, au participat tovarășii: George 
Macovescu. prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Karel 
Kurka, ambasadorul Republicii So
cialiste Cehoslovace la București

*
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

acesteia a trupelor celor 5 
socialiste. Socotim această ac- 
o încălcare flagrantă a princi- 
suveranitătii și independentei.

unanimă a Declarației Marii Adunări 
Naționale cu privire la principiile de 
bază ale politicii externe a Româ
niei. Cuvinte emoționante dau glas 
voinței muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, tuturor cetățenilor tării, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, de a consolida unitatea 
de nezdruncinat în jurul partidului, 
de a înfăptui fără preget politica in
ternă și externă marxist-leninistă a 
partidului nostru.

în telegrama adresată de construc
torii Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier se spune : 
„Noi. muncitori, ingineri, tehnicieni 
ne exprimăm profunda îngrijorare 
față de situația creată în Ceho
slovacia prin pătrunderea pe teri
toriul

■ state 
țiune 
piilor
a celor mai elementare norme și 
principii ale relațiilor dintre state, 
incompatibilă cu raporturile ce tre
buie să existe între țările socialis
te. Sîntem convinși că partidul co
munist, clasa muncitoare și poporul 
cehoslovac vor găsi mijloacele de a 
face fată acestor grele încercări, 
de a conduce cu mînă sigură desti
nele poporului cehoslovac pe calea 
socialismului. Totodată, facem anei 
la rațiunea guvernelor care au în
călcat granițele 
rem retragerea 
acestora de pe 
Spriiinim din
justă a partidului și statului nos
tru cu privire Ia situația din Ceho
slovacia si ne exprimăm încrederea 
deplină în politica externă a Româ
niei. care militează neabătut 
tru respectarea principiilor ce 
buie să stea la baza relațiilor 
tre state. Strîngînd tot mai 
rîndurile în iurul Comitetului Con
tra! a! P.C.R.. ne exprimăm hotă
rîrea de a ne consacra toate for
țele consolidării independentei sl 
suveranității Patriei noastre 
pe — Republica Socialistă 
nia“.

Comitetul municipal de 
București, întrunit în plenară lăr
gită, a adresat conducerii de partid 

Cehoslovaciei și ce- 
imediată a trupelor 

teritoriul cehoslovac, 
toată inima poziția

pen- 
tre- 
din- 
mult

scum- 
Româ-

partid

o telegramă în care, printre altele, 
se spune : „Plenara comitetului mu
nicipal de partid își afirmă încă o 
dată deplina adeziune și hotărîrea 
neabătută de a înfăptui politica Par
tidului Comunist Român, pusă în 
slujba construirii socialismului în 
țara noastră, a întăririi sistemului 
mondial socialist, a unității mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. Sprijinim întru totul hotărîrea 
Comitetului Central de a milita și pe 
mai departe pentru ca principiile in
dependenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne să consti
tuie temelia trainică a relațiilor din
tre toate țările socialiste, calea si
gură a restabilirii încrederii, unității 
și colaborării lor frățești. Măsura 
stabilită de Comitetul Central, Con
siliul de Stat și guvernul Republicii 
Socialiste România de a supune dis
cutării și aprobării Marii Adunări 
Naționale — reprezentanta legitimă a 
întregii noastre națiuni — Declara
ția privind normele și principiile 
care stau la baza relațiilor țării 
noastre cu statele socialistă, cu toate 
țările lumii, reprezintă un act de 
mare însemnătate principială și 
practică. Sîntem ferm convinși că și 
prin aceasta România socialistă își 
afirmă viguros contribuția construc
tivă la dezvoltarea colaborării și 
securității în Europa, la rezolvarea 
problemelor vieții internaționale, 
corespunzător idealurilor și aspirații
lor sfinte ale popoarelor. Strins uniți 
în jurul partidului, al Comitetului 
său Central, sîntem hotărîți să ne 
înzecim eforturile, să contribuim din 
plin la edificarea socialistă a patriei, 
să apărăm cu consecvență .și cu înalt 
patriotism mărețele înfăptuiri ale so
cialismului, veghind cu sfințenie la 
independența și suveranitatea patriei 
noastre dragi — Republica Socialistă 
România".

întruniți în ședință comună, mem
brii Comitetului județean de 
deputății consiliului popular 
țean. activul de partid și de 
conducerile organizațiilor do 

partid, 
jude- 
stat, 

tnasĂ

(Continuare în pag. a V-a)
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Dăltuit pe vecie în marile tabele 
de bronz ale istoriei, piatră unghiu
lară a existenței națiunii române, 
numele acestei zile, 23 August, este 
însuși numele libertății, al indepen
denței și suveranității naționale, al 
opțiunii noastre unanime și de ne
clintit pentru socialism. Ne-am luat 
soarta în propriile mîini, acum 24 
de ani, prin actul nostru suveran de 
voință, prin bărbăția, prin eroismul, 
prin setea sfîntă de libertate a în
tregului popor român. Am răsturnat 
cu armele dictatura fascistă, am în
lăturat ocupația străină cu sîngele 
nostru, ne-am cucerit dreptul intan
gibil la cinste și demnitate, partici- 
pînd alături de armatele Uniunii So
vietice, ale coaliției antifasciste, cu 
toate forțele materiale și morale ale 
întregii națiuni, la zdrobirea mași
nii de război a hitlerismului cotro
pitor al libertății, înrobitor de po
poare, sugrumător al suveranității 
națiunilor, al rațiunii și 
omenești.

Prin fapte înălțătoare 
tate și curaj, ziua de 23 
rămîne înscrisă pentru totdeauna ca 
zi de glorie în istoria poporului ro
mân. Ea este ziua libertății, ziua 
independenței și, în același timp, ziua 
construcției, ziua renașterii prin so
cialism a întregii noastre națiuni. Am 
ales noi înșine, sub conducerea în
drăzneață și înțeleaptă a partidului 
nostru comunist — care reprezintă 
chintesența națiunii — drumul con
strucției socialiste, drumul înfăptui
rii unei societăți libere și drepte, în 
care omul să fie eliberat de exploa
tare și umilință, în care poporul 
muncitor să se afirme plenar ca su
veran al voinței și al creației sale, 
împlinindu-și cele mai 
luri, conforme cu etica 
munismului. Tot ce am 
acești 24 de ani, noi, cei 
cetățeni ai României. îndîrjiți pe 
uneltele muncii, înfrățiți prin același ■ 
ideal, , într-un singur front — ro
mâni, maghiari, germani și de alle 
naționalități, de la plugari pînă la 
savanți, de la muncitori pînă la mi
niștri, reprezintă opera intangibilă 
a hărniciei și abnegației întregii na
țiuni, reprezintă comoara patriei 
noastre socialiste, prin care existăm 
ca oameni liberi și demni.

Ne mîndrim cu România socia
listă, a cărei stemă o purtăm în a- 
ceastă zi, ne mîndrim cu republica 
noastră — stat al muncitorilor, țăra
nilor și Intelectualilor, țară a socia
lismului biruitor, și sîntem hotărîți 
să facem din ea o Dacie Felix mo
dernă, socialistă.

23 August reprezintă tradiționala 
noastră zi de bilanț creator. Nici
odată în istoria sa poporul român nu 
și-a afirmat mai deplin, cu mai stră
lucite rezultate, hărnicia și talentul, 
personalitatea creatoare, geniul na
țional, ca în acești 24 de ani ai con
strucției socialiste, pe crestele că
rora flutură steagurile roșii ale 
Partidului Comunist Român, steagul 
lui Marx, Engels, Lenin, steagul 
marxism-leninismului biruitor, stea
gul internaționalismului 
Reprezentînd învățătura 
leninistă a clasei muncitoare, repre-

într-o im-
azl

ale

(Continuare in pag. a IIT-a)

fapte- 
luptă,

chezășie a 
cîmpul de

de 
că

reș
ce 
să

proletar, 
marxist-

demnității,
sus,

și 
Pa

și a vii- 
biruinței 

și comu-

integrității 
socialiste, 

militar de 
ființă ca

principiale cu po- 
socialiste, pentru 

Europa și în lume, 
rațiunii, dreptății și 
presus de orice —

„Ne legăm cu jurămînt

munci și
României

ma-
om,

Comitetului Cen- 
partidului nostru iubit, 

acolo, peste o sută

mîndri, cu 
muncitorii, țăranii 
acestui pămînt au 

fața tribunelor 
ca un singur

S-apărăm acest pămînt"

zid !“ „Vom munci și vom lupta, pa
tria vom apăra !“ 
de-a rindul
Fiece nouă 
piață, relua

tuturor eroilor neamului, 
neîntrerupt al genera- 

care au asigurat, prin

Gărzile patriotice — brațul înarmat al poporului viu, prin 
trunchiu- 

demon- 
ce

Aici, în vasta piață, în aplauzele 
a mii și mii de oameni, la un pre
lung semnal al trompetelor, a în
ceput parada militară. în fruntea 
coloanei înaintează blocul compact al

«MMM

isy t m iosi-

In timpul parăzii militare

F
STA

demnității socialism și comu- 
această răspundere, 
toate căile societa-de demnl- 

August va

con- 
ne-au 
lupta 

parti-

nobile idea- 
înaltă a co- 
înfăptuit în 
19 000 000 de 

îndîrjiți

Europa și In
egalitatea în 
rodnică între
roșii ale Par-

Comunist Român, înfrățite 
trico- 

azi,

zentind ideologia și crezul Parti
dului Comunist Român, aceste 
steaguri, sub care s-au jertfit gene- 
rații dintre cei mai buni fii ai po
porului, ne-au condus an de an și 
clipă de clipă în construcția socia
listă, ne-au călăuzit în politica noas
tră externă de solidaritate neabătută 
cu popoarele și țările frățești 
structoare ale socialismului, 
întărit voința și hotărîrea în 
pentru consolidarea unității 
delor comuniste și muncitorești, în 
lupta pentru întărirea frontului mon
dial antiimperialist, în_lupta pentru 
pace și securitate în 
treaga lume, pentru 
drepturi și colaborare 
toate popoarele.

Sub aceste steaguri 
tidului 
pentru totdeauna cu drapele 
lore ale patriei, sîntem aliniați 
23 August 1968, noi, toți construc
torii socialismului din România, toată 
suflarea românească, noi, cei 19 mi
lioane, o singură inimă și un singur 
gînd cu inima și gîndul partidului, 
ale Comitetului Central în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale guvernului, 
ale Marii Adunări Naționale, ale 
Consiliului de Stat. Sîntem ai pa
triei cu toții, îngemănați cu mun
ții și cu apele, cu vechile cetăți 
de scaun și noile orașe, cu uzinele 
și fabricile, cu cetățile culturii, cu 
ogoarele noastre fertile, cu piatra și 
cu cerul, cu tot ce zidim, cu tot ce 
vom zidi, cu cenușa strămoșilor și 
cu viitorul. Tot ce mișcă în țara 
noastră ne e prieten — cum spunea 
marele nostru rapsod Mihai Emi- 
nescu — și facem totul pentru a dez
volta și apăra fără șovăire cuceri
rile revoluționare ale poporului ro
mân, constructor al socialismului, 
țărîna scumpă a României, copiii 
noștri, ceasul nostru liniștit de azi și 
de mîine !...

Tot ce înfăptuim,' tot ce gîndim, 
cuvîntul și fapta noastră din aceste 
clipe sînt expresia răspunderii noas
tre solemne și unanime pentru viito
rul socialist al patriei, pentru întă
rirea prieteniei 
poarele țărilor 
soarta păcii în 
pentru triumful 
omeniei — mai 
în raporturile dintre țări și popoare. 
Sîntem pregătiți și demni în fața 
acestui moment istoric, prin unani
mitatea de gînd. răspundere și ac
țiune a întregului popor român, care 
stă ca un zid în jurul partidului și 
guvernului, hotărît să apere ca pe 
lumina ochilor tot ceea ce reprezin
tă viața, pămîntul, idealul comunist, 
munca pașnică și onoarea sa.

Noi, cei 19 000 000, noi, cei ce am . 
scris cu sîngele și cu sudoarea tre
cutul de glorie al patriei, noi, cei ce 
dăltuim astăzi în fier și beton. în 
aur, bronz și oțel chipul fericit al 
României socialiste, spunem prezent 
— aliniați pretutindeni, din hotar în 
hotar — la cea mai grandioasă ma
nifestare de hotărîre, bărbăție și răs
pundere la care ne cheamă partidul, ■ 
patria, istoria, prezentul și viitorul. 
Este sensul suprem al zilei de 23 Au
gust 1968.

Academiei Militare Generale. Defi
lează cu pas energic bărbați tineri 

în puterea vîrstei, cu pieptul 
de decorații, 

de eroism pe
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mărturie a înaltelor cunoștințe do- 
bîndite în organizarea trupelor, pen
tru conducerea lor tactică și strate
gică. Defilează apoi batalioanele 
elevilor școlilor militare supe
rioare, cu căști de oțel și pistoale 
automate,, urmate de șirul elevilor 
liceelor militare în tunici albe, toți 
tineri, născuți după 23 August 1944, 
crescuți, .în anii socialismului. Toți 
militarii sînt fiii acestui pămînt, ei 
sînt trup din trupul poporului, de
votați fără margini cauzei socialis
mului, moștenitorii unei glorioase 
tradiții de luptă pentru libertate și 
independență, în inima lor pulsează 
singele 
fluxul 
țiilor 
jertfa lor, ființa națională in integri
tatea teritorială a României. Pentru 
ei, pentru întreaga noastră armată, 
unitatea dintre partid, guvern 
popor reprezintă însăși ființa 
triei, garanția prezentului 
torului ei fericit, chezășia 
desăvîrș.ite a socialismului 
nismului.

Militarii din fiecare armă, 
pecabilă ținută, dau o imagine impre
sionantă a virtuților întregii noastre 
armate, care a devenit în anii socia
lismului un redutabil scut, pe mă
sura cuceririlor pe care le avem de 
apărat, pe măsura creșterii și dez
voltării avuției naționale a Româ
niei. în acest moment cerul este brăz
dat fulgerător de formații de’avioane 
militare supersonice, așezate în unghi, 
în rînduri de cite trei — șoimi de 
metal, care apără cerul patriei noas
tre, munca, pașnică a constructorilor 
ei. Din fruntea lor se desprinde un 
avion care urcă vertical, dind dovada 
înaltei măiestrii in arta zborului, 
domeniu în care aviația noastră a 
dăruit atîția predecesori glorioși, în- 
cepînd cu Vlaicu și Vuia, pionieri ai 
aviației mondiale.

Armele sînt noi și moderne, vehi
culele militare sînt moderne, dar căl
dura aplauzelor cu care sînt întîm- 
pinați militarii noștri scoate în evi
dență faptul că întreaga asistență 
recunoaște în ostași pe vrednicii ur
mași ai virtuților străbune, de eroism 
și curaj care au animat viteaza ar
mată a legendarului Decebal, pe oș
tenii glorioși ai voevozilor Mircea cel 
Bătrîn, Ioan de Hunedoara, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazu ; ai dorobanți
lor care s-au acoperit de glorie la 
Grivița și Plevna, cucerind indepen
denta de stat a României, ai solda- 
ților și ofițerilor care au luptat la 
Mărășești și Oituz, care n-au precu
pețit nici un sacrificiu pentru fău
rirea unității naționale, ai eroilor 
din războiul antihitlerist care au 
cucerit libertatea și independența 
României contemporane. Unitățile de 
artilerie, armă care va aniversa în 
curînd 125 de ani de la constituirea 
ei, unitățile de rachete antitanc diri
jate, antitanc cu reacție, aruncătoare 
cu reacție, obuziere, tunuri obuzier 
de mare calibru, ca și unitățile de 
tancuri care zguduie piața cu șenilele 
lor dovedesc grija partidului și sta
tului nostru pentru optima înzestrare 
tehnică a forțelor noastre armate, 
înalta răspundere a conducătorilor 
patriei pentru apărarea 
teritoriale a României 
Ca membră a Tratatului 
la Varșovia, care a luat 
urmare a alcătuirii blocului militar 
al N.A.T.O., tara noastră își 
pectă îndatoririle internaționale 
decurg din acest tratat menit 
apere integritatea țărilor socialiste 
împotriva unui atac imperialist. Noi 
ne-am îndeplinit și ne îndeplinim 
cu fermitate obligațiile care ne re
vin prin acest tratat, milităm pen
tru întărirea capacității de apărare 
a țării noastre. pentru întărirea 
forțelor noastre armate, colaborăm 
cu armatele țărilor socialiste fră
țești pentru a apăra împreună so
cialismul împotriva oricărui atentat 
al imperialismului. ..Nu ne-am abă
tut niciodată de la aceste îndatoriri 
— ne declară inginerul Emilian Gre- 
ceanu — și de aceea sîntem indig
nați că tratatul militat- de la Var
șovia a fost transformat într-un in
strument de intervenție, de ocupa
ție militară a unei țări frățești". 

„Sîntem stăpîni In casa noastră, ne-a 
declarat un ofițer al forțelor noastre 
armate. Politica partidului și a sta
tului nostru, conformă aspirațiilor și 
tradițiilor seculare ale poporului 
român, este politica rațiunii și a jus
tiției, politica înaltului respect pen
tru legile și normele vieții inter
naționale, o politică activă de apă
rare a păcii și înțelegerii între po
poare, de alianță și frăție cu toate 
țările socialiste, expresie a interna
ționalismului socialist, care a devenit 
lege nescrisă pentru întregul nostru 
popor. Dar tocmai fiindcă sîntem stă
pîni, o spunem răspicat tuturor — 
o spunem cu cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „întregul popor 
român nu va permite nimănui să 
încalce teritoriul patriei noastre".

„Ne legăm cu jurămînt, s-apărăm 
acest pămînt" — sînt cuvintele unui 
jurămînt unanim.

„Cine sînt acești oameni în salope
te albastre, cu brasarde tricolore și 
cu arme de luptă, defilînd ca niște 
militari de profesie ?“ nc-a întrebat, 
la tribună, un oaspete de peste hota
re, dl. Carlos Lopez din Argentina. 
I-a răspuns un român, maistrul Io
sif Iordan: „Sînt oameni pe care 
i-ați văzut alaltăieri, la uriașul miting 
din fața clădirii Comitetului Central. 
Sînt mii și mii de oameni, muncitori, 
țărani și intelectuali, care s-au pre
zentat voluntar să se înscrie în găr
zile patriotice, pentru a-și apăra, 
dacă va fi nevoie, cu arma în 
mînă fabricile, instituțiile, casele, 
avutul lor, avutul poporului nostru.

In marea piață, uralele nu mai 
contenesc, ele sînt de fapt ecourile 
amplificate ale uralelor cu care cei 
100 000 de bucureșteni au primit la 
21 august cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Am hotărît ca 
începînd de astăzi să trecem la 
constituirea gărzilor patriotice înar
mate, alcătuite din muncitori, țărani 
și intelectuali, apărători ai indepen
denței patriei noastre socialiste. Do
rim ca poporul nostru să-și aibă 
unitățile sale ânarmate, pentru a-și 
apăra cuceririle sale revoluționare, 
pentru a-și asigura munca pașnică, 
independența și securitatea patriei 
socialiste".

„Trebuie să vă spun, ne-a declarat 
muncitorul ilegalist Ion Doboean, că 
actul de naștere al gărzilor patriotice 
înarmate s-a semnat acum 24 de ani, 
chiar în această zi pe care o sărbă
torim. Eu și tovarășii mei, sute de 
muncitori de la uzinele și fabricile 
Capitalei, mii de muncitori de pe 
valea Prahovei, din orașele Transil
vaniei, am pus mîna pe arme la che
marea partidului, ridieîndu-ne la 
luptă împotriva cotropitorilor hitle- 
riști. Mulți dintre acești luptători 
și-au jertfit viata alături 
armată. Sînt fericit cînd văd 
lupta noastră a triumfat. Sînt fericit 
să predau această glorioasă tradiție 
a gărzilor muncitorești unei alte ge
nerații de luptători, care au moștenit 
nu numai tradiția dar și întreaga co
moară de avuție a României socia
liste. Ei au făurit-o, ei o apără".

Privind alinierea formațiilor, pe
rindarea lor solemnă, nu putem să nu 
ne gîndim că acești oameni știu ce 
au de apărat, că nu vor șovăi o 
clipă să-și apere patria. „Sute de ce
reri au venit la noi în uzină, ne de
clară Alexandru Dumitrescu de la 
Uzina de mașini electrice din Bucu
rești. Ne-am considerat mobilizați cu 
toții, de la primul la ultimul om 
din uzină, o armată, mai întîi pe 
frontul muncii și, dacă va fi ne
voie, oriunde ne va cere partidul".

„Hotărîrea partidului și guvernului 
privind constituirea gărzilor patrio
tice a fost pentru noi toți un cuvînt 
de ordine", spune Simion Zărnoianu, 
adjunct al șefului secției a doua de 
Ia Fabrica de confecții și tricotaje 
„București".

„L-am întrebat pe băiatul meu. 
ne-a spus cu emoție gospodina Con
stanța Zăineanu. dacă s-a înscris în 
gărzile patriotice de la Facultatea de 
fizică. Soțul meu. care e inginer, con
structor la I.C.M.B., a fost primit în 

/ gărzi și de aceea am socotit de da
toria mea ca și fiul nostru Petru să 
răspundă chemării printre primii".

O hotărîre unanimă a unit mii și 
mii de oameni, întregul nostru po

por, ridicînd la un înalt diapazon 
de simțire și răspundere națiunea 
noastră socialistă, cimentînd și mai 
puternic legătura dintre toți fiii pa
triei. sub conducerea partidului și a 
Comitetului său Central. „Ștefan cel 
Mare, ne-a declarat poetul Ște-

Dacă cineva, în anii viitorului, 
voind să scrie cronica acestei veri 
fierbinți ne-ar întreba : „Puteți să 
numiți, în cîteva cuvinte, semnul 
sub care s-a desfășurat demonstra
ția de la 23 August în 1968 ?“ — 
am răspunde : „Da. Aceste cuvinte 
sînt : satisfacția victoriilor obținute 
pe drumul socialismului. încrederea 
în forța poporului nostru, în con
ducătorul său încercat, partidul 
comunist., optimismul pentru viitor 
și demnitatea de oameni liberi". Sub, 
semnul 
fruntea 
și cărturarii 
trecut prin 
nifestîndu-și, 
atașamentul fierbinte față de Parti
dul Comunist Român, stegarul dem
nității poporului, față de Comitetul 
său Central, față de secretarul său 
general, Nicolae Ceaușescu. Un sin
gur om, o singură inimă, o singură 
voință a trecut prin fața tribunelor, 
galvanizînd văzduhul senin de au
gust. Fluviul uman a stat mărturie 
pentru unitatea indestructibilă din
tre partid și popor, pentru hotărîrea 
și bărbăția cu care oamenii muncii 
români și de alte naționalități, tineri 
ș'i vîrstnici, fac zid în jurul Partidu
lui Comunist Român, în jurul condu
cătorilor săi.

Am trăit cu toții clipe emoționan
te. Ajunși în fața tribunei principale, 
oamenii se opreau, nemaivoind parcă 
să înainteze. „P.C.R.", „România", 
„Ceaușescu și poporul", „Comitet 
Central iubit, în jurul tău facem 

Defilează „Dacia-I 100“ — primul automobil românesc

fan Popescu, a ținut într-o mînă 
mistria și în alta spada. Ținem ferm 
în mînă mistria construcției socia
liste, dar ținem la fel de hotărît și 
arma de apărare a acestei construcții, 
care reprezintă sensul existenței 
noastre ca popor".

s-a auzit ore 
în Piața Aviatorilor, 
coloană, pătrunzind în 

electrizată cuvintele 
scandate înainte, agitînd drapele tri
colore și roșii, ^ridicînd și mai sus 
portretele conducătorilor iubiți.

— Demonstrația nu a început 
dimineață r- ne spune tînărul Virgil 
Stelian Andreescu, tehnician la 
C.I.L. Pipera. Ea a început acum trei 
zile, miercuri dimineața, cînd la în
demnul inimii noastre ne-am strîns 
în fața sediului 
trai al 
Așteptam 
de mii de oameni, hotărîrile impor
tante ale celor care reprezintă voin
ța poporului, cei care cîrmuiesc cu 
înțelepciune România. Le așteptam 
plini de încredere, și sentimentul de 
mîndrie care s-a născut în minutele 
cînd vorbea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îmi va călăuzi pașii toată 
viața. Noi am dovedit, în acele clipe 
grele pentru soarta Cehoslovaciei 
frățești, pentru soarta mișcării comu
niste mondiale, că sîntem o națiune 
de oameni demni, liberi, călăuziți 
de înaltele principii ale comunismu
lui, ale marxism-leninismului, 
internaționalismului proletar.

Demonstrația care a început acum 
trei zile, pe care, de fapt, poporul 
nostru a început-o acum 24 de ani, 
demonstrația la care participăm a- 
cum nu se va sfîrși niciodată. Ea va 
continua în sufletele noastre toată 
viața. Ideile afirmate în cuvîntările

ultimele zile ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in Declarația so
lemnă a Marii Adunări Naționale, 
în cuvîntarea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer sînt ideile pentru 
care au militat dintotdeauna comu
niștii români. în aceste zile, partidul 
nostru a făcut să lumineze și mai 
strălucitor nepieritoarele, veșnic 
viile idei ale lui Marx și Lenin. 
Glasul partidului nostru este glasul 
rațiunii, al umanismului și al dem
nității.

Sîntem un popor pașnic. Muncim 
pentru pace. Muncim mereu mai 
bine, producem din ce în ce mai 
mult. Avem o răspundere imensă 
față de istoria noastră zbuciumată, 
de visele înaintașilor noștri, avem 
o răspundere imensă față de urma
șii noștri. Avem o mare răspundere 
față de clasa muncitoare internațio
nală, față de toate popoarele lumii, 
care aspiră spre 
nism. Minați de 
perfecționăm pe 
tea noastră.

— Partidul... Spun acest cuvînt 
șl în fața ochilor văd hidrocen
trala de la Bicaz, văd holdele în
frățite ale Bărăganului, văd Com
binatul siderurgic de la Galați și 
mii de școli, văd universități, văd 
teatre, muzee, casele în care locuim, 
văd tara — ne spune strungarul Vic
tor Dobroiu. Alaltăieri, în Piața Pa
latului, auzind cuvintele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, simțeam ne
voia să-i strîngem mîna, să-l îm
brățișăm, să-l strîngem la piept. 
Ne-am îmbrățișat între noi, ne-am 
strîns mîinile, cunoscuți și necunos- 
cuți. îmbrățișam partidul. Eram pfeste 
o sută de mii, membri și neme: hri 
de partid. Am simțit însă lipaț^le 
că acolo, în fața sediului Comite
tului Central, eram o sută de mii 
de comuniști. Și în întreaga țară 
eram 19 milioane de comuniști. 
Partidul nostru comunist are 19 mi
lioane de membri.

19 milioane de comuniști, tineri șl 
■ vîrstnici, din toate păturile sociale, 
manifestează azi unitatea lor, identi
tatea de țeluri, de idealuri, de cre
dințe. 19 milioane de patrioți își ma
nifestă hotărîrea de a i 
lupta pentru propășirea 
socialiste.

Seva proaspătă circulă 
ramificații fără număr, în 
rile masive ale coloanelor 
stranților. Oriunde, printre cei 
manifestau, percepeam prezența di
namică, tumultuoasă a tinerei gene
rații. în privirile tinerilor — mun
citori, țărani, elevi, studenți, inte
lectuali — dincolo de entuziasmul 
sărbătorii mărețe la care partici
pau, dincolo de înflăcărarea atît de 
firească vîrstei, deslușeam o undă 
de gravitate, proprie bărbaților r''~ 
turi. Și în' ea recunoșteam, aevi 
alte priviri, ale altor tineri, ac< 
care cu 24 de ani în urmă, împi 
de un aprig dor de libertate, au 
răspuns cu dăruire chemărilor Par
tidului Comunist Român și s-au a- 
vîntat cu arma în mînă să scuture 
jugul greu ce apăsa pe grumazul 
patriei.

Tiriăra generație de astăzi apar
ține unui popor liber, trăind în
tr-o țară liberă, România socialistă. 
Tineretul de astăzi și-a format con
vingerile pe baza principiilor re
voluționare ale marxism-leninismu
lui, proclamate și transpuse în via
tă. zi de zi, de către Partidul Co
munist Român. De aceea, el a mun
cit și muncește devotat, fără pre
get, pentru înfăptuirea programu
lui Partidului Comunist Român de 
dezvoltare și înflorire multilaterală 
a patriei noastre socialiste, de ridi
care a României pe noi trepte ale 
civilizației materiale Si spirituale.

Trece un car alegoric, purtînd o 
uriașă medalie de bronz cu inscrip
ția „Universitas Studiorum Bucu- 
restiensis" : studenți ai institutelor 
de învățămînt superior din Capitală. 
Primele cunoștințe le facem într-un 
grup de tineri abia pășiți în viața 
universitară. Mihai Meglași și Pa
vel Georgescu, recent admiși la con
curs. vor fi la 1 octombrie studenți 
în anul I al Institutului de petrol, 
gaze și geologie.

— Satisfacția de a fi reușit la fa
cultate se unește în aceste zile cu 
bucuria de a fi martorii unor eveni
mente istorice. Comunicatul Comite
tului Central, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, declarația Marii A- 
dunări Naționale, în această atmo
sferă de bilanțuri și adeziuni-la im
bolduri de muncă și luptă perseve
rentă, situează țara noastră pe înalte 
culmi de demnitate. Este o situație 
care obligă. Și noi nu vom uita nicio-
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dată că am pășit într-o nouă etapă 
de viață sub semnul marilor încre
deri și responsabilități care unește 
totul în jurul nostru.

Facem cunoștință cu unul dintre cei 
mai tineri medici: Adrian Klein, 
absolvent cu un an în urmă al Insti
tutului medico-farmaceutic :

— Am douăzeci și patru de ani — 
ne spune el. Sînt de o vîrstă cu pa
tria noastră liberă — aș zice dacă 
aceste cuvinte nu ar suna prea pre
tențios. Acest element subiectiv nu 
ar avea însă nici o valoare dacă nu 
aș simți pe deplin, alături de genera
ția mea, alături de toate generațiile, 
uriașa răspundere care apasă pe 
umerii noștri. Nu sînt un teoreti
cian al științelor sociale, dar dacă 
aș fi întrebat ce caracterizează viața 
contemporană a României, aș răs
punde : poporul nostru a făcut sal
tul în zona responsabilității.

împreună cu studenții bucureșteni, 
trece un grup de studenți ceho
slovaci. Sîntem martori ai unor 
scene impresionante. Ajunși în fața 
tribunelor, studenții cehoslovaci, cu 
ochii în lacrimi, scandează pînă 
la pierderea vocii: „România — 
Ceaușescu", „Dubcek — Svoboda", 
„Socialism". Românii Ii se alătură. 
Piața întreagă freamătă.

Două tinere cehoslovace urcă în 
tribună. Pe chipurile lor citești în

Semn de recunoștința și dragoste

Munca avîntată—temelie 
a tăriei și prosperității 

patriei socialiste

„Sîntem un popor de făurar^ și 
constructori, Un popor deprins să-și 
folosească mîinile și inteligența în 
actul major al creației, pe care îl 
consideră rațiunea supremă a existen
ței sale în acest colț al planetei" — 
ne spunea inginerul Constantin Io- 
nescu, directorul tehnic al Trustu
lui I de construcții București, unul 
dintre cei 300 000 de participant! 
la gigantica demonstrație a oameni
lor muncii bucureșteni, iar cuvintele 
lui răsunau calm, ferm, pe fundalul 
sonor al pieței ce vuia de uralele, 
aclamațiile, lozincile scandate de 
vastul torent uman : „Munca noastră 
să-nflorească / Mîndra țară_ româ
nească !“, „Noi muncim cu hărnicie / 
pentru scumpa Românie !“, „Vom 
munci cu noi puteri / Țară dragă, să 
prosperi !“. în toată această emoțio
nantă afirmare a hotărîrii unui 
popor de a-și desfășura neclintit 
opera de construcție pașnică se con
densează sensul fundamental al bo
gatului raport de realizări pe care 
manifestanții l-au înfățișat cu mîn- 
drie conducerii de partid și de stat.

Aveai tot timpul senzația unui vast 
și însuflețitor dialog între piață și 
tribune. Un dialog în care recente
lor chemări ale partidului la înzeci- 
rea eforturilor pentru a înfăptui pro
gramul de dezvoltare a societății 
noastre îi răspundeau nu numai am
ploarea fără precedent a entuzias
mului popular, dar și fapte, nenumă
rate fapte, întruchipări substanțiale 
și elocvente ale hotărîrii de nezdrun
cinat de a asigura consolidarea și 
înflorirea continuă a orînduirii so
cialiste în România contemporană.

Fapte : oamenii muncii din Bucu
rești — puternica citadelă a econo
miei naționale — au realizat în pri
mele șapte luni ale anului o produc
ție cu 15 la sută mai mare decît în 
aceeași perioadă a lui 1967. Fapte : 
industria bucureșteană a revărsat în 
albia avuțiilor țării, peste plan, zeci 

treaga durere, întreaga tulburare cu 
care poporul lor traversează aceste 
zile. Stau de vorbă cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ceilalți con
ducători ai partidului și statului. 
Cehoslovacia, prezentă clipă de clipă 
în mințile și inimile noastre, și-a 
trimis solii. Curaj, tovarăși ! Toți 
comuniștii cinstiți ai lumii sînt ală
turi de voi !

Lacrimi mari, fierbinți curg pe 
obrajii unei tinere de lîngă noi. O 
cheamă Ana Duțu, este țesătoare la 
uzinele „7 Noiembrie". Printre su
ghițuri de plîns ne spune :

— Lucrez la o fabrică ce poartă 
numele Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Sînt mîndră de asta. 
Nu cred însă că intervenția din 
Cehoslovacia se poate înscrie măcar 
o secundă printre țelurile pentru 
care au luptat atunci proletarii, co
muniștii. Sînt braț la braț cu to
varășele mele — știu ce gîndesc, ce 
simt. Gîndesc și simt la fel ca și 
mine: intervenția din Cehoslovacia 
riu are nimic comun cu principiile 
sacre ale socialismului, ale interna
ționalismului. Facem zid în jurul 
Comitetului nostru Central, pentru 
socialism.

Cineva traducea tinerilor din Ce
hoslovacia. „Așa e !“ — strigă ei. 
„Socialism ! Socialism" ! — cu acest 
cuvînt, rostit poate de o sută de 
ori, reprezentanții tinerimii ceho
slovace trec prin fața tribunelor.

de mii de tone i 
de oțel, anvelope 
radiorecepție, 
mii de metri 
încălțăminte,

de laminate și țevi
■ auto, aparate de 

televizoare, sute de 
de țesături, tricotaje, 

_____ , produse alimentare. 
Fapte : producția de energie electri
că a României din primul trimestru 
al acestui an reprezintă aproape tot 
atît cît producția anilor 1950—54, cea 
de fontă este aproape egală cu a ani
lor 1950—53, iar cea de sodă calci
nată și caustică o depășește pe a 
anilor 1950—54. Cifrele se desprind 
parcă de pe marile panouri și grafice 
purtate de demonstranți și se con- 

ale 
în- 
dă

1U-

vertesc în efigiile simbolice 
machetelor și carelor alegorice, 
tr-o metamorfoză continuă care 
raportului de realizări o mare și 
minoasă consistență.

Șuvoiul de fapte, de roade 
muncii libere a poporului, prezente 
la această impresionantă trecere în

ale

revistă, începe cu o surpriză plăcută 
pentru bucureșteni : prin fața 
tribunelor defilează pe patru 
coloane 48 de autoturisme ro
mânești „Dacia 1100“ ieșite zilele 
trecute de pe banda de montaj a 
noii uzine piteștene. Sînt primele 
vlăstare ale unei noi ramuri indus
triale românești care marchează o 
nouă izbîndă a potențialului creator 
al patriei, plasînd România pe or
bita țărilor constructoare de auto
mobile din lume. Tribunele sînt, 
totodată, martorele angajamentului 
piteștenilor de a da țării pînă la 
sfîrșitul anului 2 000 de autoturisme. 
Și, ca într-un spectaculos caleidos
cop al forței industriale a țării, 
urmează tractoarele „Univcrsal- 
400“ de ' 40 cai putere, realizare 
de înalt nivel tehnic menită să asi
gure agriculturii mașini de mare 
mobilitate destinate lucrărilor com
plexe, mai ales în pomicultură, le- 
gumicultură, viticultură. Ai în față 
imaginea concretă a unei industrii 
al cărei certificat de maturitate este 
capacitatea plenară de a înzestra 

toate ramurile economiei cu cele 
mai noi și mai avansate cuceriri ale 
tehnicii moderne.

Și, astfel, prin prezența brașove
nilor alături de piteșteni, demon
strația bucureșteană oferă, mai 
elocvent ca niciodată, un tablou 
sintetic cu o mare putere de suges
tie al întregii țări în dinamică as
censiune economică.

— Ne-au mers drept la inimă — 
ne spunea Tănase Man, unul din
tre „tractoriștii" ad-hoc, el însuși 
constructor de tractoare — îndem
nurile cuprinse în cuvîntările din 
ultimele zile ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în Declarația Marii A- 
dunări Naționale, de a face totul 
pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a operei de edificare a so
cialismului, pentru înfăptuirea mă
rețelor sarcini ale construcției so
cialiste. Din partea noastră, a celor 
din uzine, nu poate exista acum o 
probă mai grăitoare de patriotism 
decît munca intensă și disciplinată, 
cea mai înaltă expresie a răspun
derii pentru destinele patriei.

Mulți dintre demonstranții cu care 
am stat de vorbă — printre ei Con
stantin Holman, șef de echipă Ia 
secția locomotive a uzinelor „23 Au
gust", Gheorghe Popa, frezor la 
„Electroaparataj", Ștefan Pană, me
canic la „Timpuri noi" — ne-au a- 
rătat că în întreprinderile lor, în a- 
ceste zile, s-au obținut cei mai înalți 

indici de productivitate a muncii. în
tr-o atmosferă de efort încordat, su
tele de mii de muncitori, tehnicieni 
și ingineri — inima și creierul indus
triei bucureștene — au propulsat 
în ritm accelerat noi și noi înfăp
tuiri pe arterele economiei națio
nale.

Trece prin fața tribunei colectivul 
marii uzine care poartă numele săr
bătorii de 23 August, mindru de noile 
sale înfăptuiri pe linia dotării altor 
uzine cu echipamente, instalații și a- 
gregate de înaltă tehnicitate. Alături, 
iată-i pe cei de la „Grivița Roșie", 
purtători ai puternicelor tradiții de 
lupte muncitorești. Ei fac cunoscută 
realizarea unor noi produse de mare 
complexitate pentru industria noas
tră chimică. Un grafic înfățișează 
silueta ultimului vagon-cisternă de 
90 mc, asimilat aici — cel mai mare 
produs de acest fel fabricat în țară.

Uzina de mașini grele, din cîmpul 
Bercenilor, al cărei act de naștere a 
fost semnat în vara anului 1966 — 
deci numai în urmă cu doi ani — 
aduce la marea sărbătoare realizări 
inedite în industria noastră. Notăm 
cîteva din ele. în primăvara acestui 
an s-a turnat aici cea mai mare pie
să din țară, în greutate de 200 tone, 
care este destinată primei turbine 
românești de 175 MW de la Porțile 
de Fier. La sfîrșitul lunii iulie a fost 
terminată prima paletă destinată tur
binelor Hidrocentralei de la Porțile 
de Fier. Este un acord de profunde 
semnificații al prezentului cu viito
rul, un veritabil colocviu pe care 
Uzina de mașini- grele îl întreține 
cu Hidrocentrala de la Porțile de 
Fier și, de aici, cu constructorii și 
cu muncitorii din țara vecină și prie
tenă, R.S.F. Iugoslavia.

Sînt întreprinderi reprezentative 
din industria construcțiilor de ma
șini, ramură ce se află în avangarda 
introducerii progresului tehnic în 
economia noastră națională : între
prinderile din Capitală realizează 
mai mult de un sfert din producția 
acestei ramuri. Ceea ce caracterizea
ză produsele despre care am amintit, 
la fel ca multe altele din această ra
mură, este încorporarea cuceririlor 
științei și tehnicii contemporane — 
orientare fundamentală în activitatea 
noastră economică.

La fel ca și în viața cotidiană a 
economiei noastre, și în timpul aces
tei uriașe defilări de împliniri, efor
tul încordat pășește braț Ia braț cu 
inteligența iscoditoare și zămisli- 
toare de noi valori.

— Noi am elaborat, In ultimele 
luni,, un studiu vast privind două 
unități de prefabricate din orașul 
Oradea, una de elemente din beton 
precomprimat și alta de produse de 

beton celular autoclavizat — ne 
spune ing. Mihai Andonie, șef de 
proiect complex la Institutul de 
proiectări al industriei materialelor 
de construcții și prefabricate Bucu
rești (I.P.I.M.P.C.). Aceste studii fu
seseră avizate de forurile competen
te. Trebuie să vă spun însă că, în 
baza noilor directive din iunie 1968, 
prin care s-a hotărît reducerea cos
tului construcțiilor, colectivul nostru 
de proiectanți și ingineri și-a pro
pus să reia studiul, să analizeze po
sibilitatea reducerii cheltuielilor la 
lucrările de construcții-montaj. Sîn
tem bucuroși să raportăm astăzi 
partidului, țării că s-a realizat o 
nouă variantă prin care aceste chel
tuieli se reduc cu 12 la sută. In con
dițiile societății noastre, știința a a- 
juns sufletul producției, iar produc
ția sufletul științei.

...Coloanele continuă să se scurgă, 
în cadența, lor specifică, lentă, pre
lungită, corespunzătoare dorinței oa
menilor de a întîrzia un răstimp cît 
mai îndelungat — încă un minut, 
încă o secundă 1 — în dreptul tri
bunei centrale, de a-și manifesta cît 
maj elocvent sentimentele de depli
nă dragoste și încredere față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, de con
ducătorii partidului și statului, în 
care văd simbolul și chezășia voin
ței inalienabile a poporului nostru 
de a-și consolida și apăra cuceririle 
revoluționare.

In convorbirile dintre oameni se 
amestecă, în chip firesc, preocupă
rile din aceste zile cu preocupările 
lor statornice din ultima vreme, le
gate de organizarea superioară a 
producției și muncii, de perfecționa
rea continuă a relațiilor socialiste, 
de aprofundarea neîntreruptă a de
mocratismului socialist, a umanis
mului orînduirii noastre.

— E și firesc să fie așa — ne 
spune Constantin Chiuaru, munci
tor în secția de prelucrări meca
nice a uzinelor „Timpuri noi", co
munist cu un stagiu de 15 ani in 
rîndurile partidului — căci aportul 
fiecăruia dintre noi Ia înfăptuirea 
procesului de desăvîrșire a socialis
mului în țara noastră este cel 
mai viguros argument cu care sus
ținem poziția țării noastre pe arena 
internațională. Un „argument" de 
oțel și Ia propriu, și la figurat !

— Nu e mult de cînd în între
prinderea noastră s-a format comi
tetul de direcție și a avut loc a- 
dunarea generală a salariaților — 
ține să adauge ing. Tănase Volintiru, 
directorul întreprinderii „Danubia
na". Oameni din cele mai diferite 
sectoare, muncitori alături de 
maiștri, ingineri alături de econo
miști, își aduc aportul la dezvol
tarea producției, fac propuneri, u- 
neori de o remarcabilă ingeniozita
te, pentru introducerea unor pro
cedee de mare randament, pentru 
reorganizarea fluxului tehnologic, 
pentru folosirea utilajelor noastre 
moderne la capacitatea lor maximă. 
E vorba de un proces cu adînci sem
nificații : democratizarea profundă 
a vieții economice a țării. Se simte 
din plin pulsația vie a gîndirii și 
devine tot mai evident, chiar și 
pentru un ochi de profan, că ideile 
organizării superioare au pătruns 
în mase.

Diversa policromie a naturii, în 
acest anotimp de euforie a culori
lor, este concurată de diversitatea 
paletei modelelor pe care le prezin
tă țesătoarele de la „Dacia" și „7 
Noiembrie", muncitoarele Fabricii de 
confecții și tricotaje. Sugestivă ex
poziție în mers, carele alegorice și 
pancartele întreprinderilor bucureș
tene de larg consum — ca și ma
chetele de noi edificii, pancartele 
purtate pe umerii vînjoși de con
structorii noilor cartiere ale orașu
lui : Colentina, parcul Rahova, Mi
litari etc. — dau o imagine sintetică 
de largă anvergură a grijii neconte
nite a partidului pentru continua 
îmbunătățire a traiului celor ce 
muncesc.

Imensa coloană își continuă im
punătoarea revărsare. Se petrec 
scene emoționante. La „Electroapa
rataj", bunăoară, cei din secția me
canică contau pe circa 100 de parti- 
cipanți la demonstrație. S-au pome
nit însă cu un număr aproape du
blu : veniseră și cei aflați zilele a- 
cestea în concediu. La „Timpuri noi", 
în schimb, i-am căutat în coloană 
pe fruntași binecunoscuți ca Petre 
Diță sau Ilie David. Nu i-am găsit. 
Ce se întîmplase ? Defilau în rîn
durile gărzilor patriotice. La F.R.B. 
„amplificarea" coloanei s-a produs 
și pe altă cale : Dorina Man, șefă 
de echipă la filatură, ne-a prezen
tat pe surorile ei, care au ținut nea
părat s-o însoțească în coloană, E- 
lena, elevă în vîrstă de 15 ani, și 
Maria, muncitoare la fabrica de

Aprecieri elogioase ale in- 
vitaților străini la adresa 
României, a politicii profund 
internaționaliste a partidu
lui și guvernului nostru

Expresie a prieteniei altor popoare 
față de poporul nostru, a prețuirii și 
prestigiului de care se bucură Româ
nia pentru contribuția adusă la cauza 
păcii, numeroși oaspeți de peste ho
tare — reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești, ai altor 
partide și organizații progresiste, de
legații oficiale aflate în vizită în țara 
noastră, ziariști etc. — au urmărit 
cu interes din tribune desfășurarea 
demonstrației de ziua marii noastre 
sărbători.

In Piața Aviatorilor, ca și pe tot 
traseul ■ parcurs de demonstranți, au 
răsunat adesea, rostite cu însufle
țire, chemări cu adîncă rezonanță în 
rîndurile poporului nostru : „Trăias
că prietenia, colaborarea frățească 
și unitatea tuturor țărilor socialiste!"

Fluviul uman al oamenilor muncii din Capitală, uriașă revărsare de dragoste pentru patrie și partid

pîine „23 August", care tocmai Ie
șise din schimbul de noapte.

...Iar fluviul uman al muncii paș
nice și hotărîte, fluviul voinței de 
neclintit de a consolida tăria și 
prosperitatea patriei noastre își re
varsă mereu impetuoasele talazuri, 
încărcat de energiile descătușate ale 
unui popor liber si stăpîn pe des
tinele sale, chintesență și simbol 
al mersului neabătut al României 
spre piscurile însorite ale civiliza
ției socialiste.

In această zi, ca și în fiecare an, 
marea sărbătoare se încheie cu tra
diționala demonstrație a sportivilor. 
Sînt reprezentanții unui tineret vi
guros, ai unei generații fericite, ale 
cărei trăsături esențiale sînt entu
ziasmul și energia, avîntul nestăvilit 
cu care a răspuns și răspunde la fie
care chemare a partidului.

„Trăiască și să se întărească priete
nia și colaborarea frățească dintre 
poporul român și popoarele țărilor 
socialiste !“. „Trăiască unitatea miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale !“. „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare !“.

Numeroase panouri cu lozinci de 
salut purtate de sute de oameni 
exprimă dorința poporului român de 
a dezvolta relațiile de prietenie to
vărășească cu popoarele Uniunii So
vietice, de care sîntem legați prin 
vechi tradiții de amiciție și bună 
vecinătate, prin raporturi de solida
ritate internaționalistă, de a extinde 
și întări alianța și prietenia trainică 
cu popoarele celorlalte țări socialiste 
vecine — Iugoslavia, Bulgaria. Un
garia, cu popoarele Cehoslovaciei, 

Poloniei, R. D. Germane, primul stat 
socialist al muncitorilor și țăranilor 
din Germania, cu poporul Albaniei, 
cu popoarele țărilor socialiste din 
Asia — Republica Populară Chineză, 
R. D. Vietnam, R. P. D. Coreeană, 
Mongolia, cu poporul primului stat 
socialist de pe continentul american. 
Cuba.

în semn de sprijin deplin pentru 
poporul frate cehoslovac, în aceste 
zile de grea încercare pentru el, de
monstranții poartă pancarte prin 
care adresează un cald mesaj de 
simpatie și solidaritate internaționa- 
listă comuniștilor din Cehoslovacia, 
tuturor oamenilor muncii cehi șl 
slovaci.

Puternic a răsunat în Piața Avia
torilor glasul demonstranților în 
sprijinul cauzei drepte a eroicului 
popor vietnamez. în tribună, repre
zentanți ai acestui brav popor urmă
resc cu însuflețire revărsarea mul
țimii.

— Muncim și luptăm sub ploaia de 
bombe a imperialiștilor americani — 
a spus, între altele, Ho Ba Phuc, ofi
țer al Armatei populare a R. D. Viet
nam. Urmăm perseverent linia Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
care precizează că atîta timp cît a- 
gresorul se va mai afla pe pămîntul 
Vietnamului, lupta noastră va conti
nua. Sînt pentru prima oară în 
România — a continuat oaspetele 
vietnamez — dar pot spune că o cu
nosc dinainte. De multă vreme ur
măresc cu interes realitățile din țara 
dv., activitatea vastă a oamenilor 
muncii și cînd am venit aici știam 
ce realizări importante ați obținut 
în construcția socialistă. Acum, ceea 
ce știam din auzite sau citind, mi se 
confirmă la fața locului, iar demon
strația la care asist este edificatoare 
în această privință. Pe noi, vietna
mezii. ne bucură mult succesele dv. 
Știm că România, ca și celelalte țări 
socialiste, desfășurînd munca lor 
constructivă, se întăresc și aceasta 
e și pentru noi un izvor de forță. 
Ajutorul primit din partea României, 
ca și a celorlalte țări socialiste, e 
foarte important pentru noi, în lupta 
împotriva agresiunii imperialiste și 
pentru construcția socialistă în pa
tria noastră. Mulțumesc cu căldură 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru ocazia ce 
ne-a oferit-o de a participa la aceas
tă manifestare sărbătorească a 
României.

Redăm în continuare cîteva din 
declarațiile oaspeților făcute redac
torilor „Scînteii".

Eugenio Peggio, membru al C.C. 
al P.C. Italian :

O manifestație deosebit de impre

sionantă ! Totul arată un mare entu
ziasm popular ! Totul indică o pro
fundă adeziune față de partid șt 
conducerea sa, o voință puternică, de 
neclintit de a înfăptui politica parti
dului și guvernului. Intr-un spirit 
de înaltă conștiință, de disciplină li
ber consimțită, întregul popor ur
mează partidul în vasta activitate de 
construire a socialismului. Văd în a- 
ceastă demonstrație a unității în ju
rul partidului, a conducerii sale, do
vada certă că noi și mari progrese 
vor fi obținute și de aci înainte. Mi 
se pare că unul din temeiurile pri
mordiale ale succeselor de pînă acum 
și ale frumoaselor perspective ce se 
deschid în fața poporului român re
zidă în capacitatea Partidului Comu
nist Român de a cunoaște și valori
fica posibilitățile și particularitățile 
naționale, aspirațiile propriului po
por spre libertate și independență 
națională. Și socot că tocmai prin a- 
ceasta se poate aduce o contribuție 
majoră la dezvoltarea creatoare și 
îmbogățirea marxism-leninismuiui, 
la întărirea solidarității dintre țările 
socialiste, dintre partidele comuniste, 
pe baza internaționalismului pro
letar.

Paul Vergis, secretar general al 
P.C. din Reunion :

Demonstrația la care particip, o- 
biectivele văzute în cursul vizitei de 
prietenie pe care o facem de cîteva 
zile în România, întîlnirea deosebit 
de cordială avută cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-au lăsat im
presii de neuitat. Acordăm toată 
prețuirea progreselor realizate de 
poporul român în toate domeniile 
construcției socialiste. în mod deo
sebit ne-a impresionat atașamentul, 
atît de evident la această manifesta
ție, al poporului român față de 
partidul său comunist, față de con
ducerea sa. Ne dăm seama că el a- 
cordă deplin sprijin politicii partidu
lui său comunist, ceea ce considerăm 
ca deosebit de important mai ales în 
aceste zile. Din cauza evenimentelor 
din Cehoslovacia noi ne-am întrerupt 
vizita și vom merge acasă, unde Co
mitetul Central își va preciza poziția. 
Fără a anticipa, aș vrea să spun că 
21 august se înscrie ca un moment 
deosebit de grav. Partidul nostru va 
aprecia implicațiile acestui eveni
ment în funcție de punctul de vedere 
afirmat și pînă acum, potrivit căruia 
relațiile dintre partide, solidaritatea 
lor în lupta împotriva dușmanului 
comun — imperialismul, nu pot fi 
clădite decît pe respectul absolut al 
principiilor egalității fiecărui partid, 
fără nici un amestec din afară. Fie-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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HUNEDOARA
Hunedoara — acest oraș-simbol al 

muncii pașnice, al efortului de indus
trializare socialistă a României — a 
întîmpinat zorii zilei de 23 August cu 
animația deosebită a mulțimii de si- 
derurgiști, mineri, constructori, chi- 
miști, adunați în rînduri strînse la 
demonstrația închinată celor 24 de 
ani de muncă liberă pentru socia
lism. Noua autostradă a orașului și 
piața Dacia au devenit albia unui 
fluviu omenesc impresionant. A fost 
o demonstrație .viguroasă, în care 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Hunedoarei și-au manifestat vibrant 
hotărîrea de a munci pentru înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului, pentru 
dezvoltarea producției de oțel.

Rod al politicii partidului de in
dustrializare socialistă, salba agrega
telor moderne înălțată în această 
veche vatră siderurgică a țării, ex
primă sugestiv etapele și ritmul im
petuos al dezvoltării economice. Oa
menii Hunedoarei simbolizează și ei 
munca hotărîtă a poporului. De cînd 
există siderurgie pe malul Cernei, în 
cuptoarele Hunedoarei au loc adevă
rate erupții solare. Ieri, imaginea a- 
ceasta ne-a fost sugerată de însăși 
mulțimea demonstranților hunedo- 
reni. O erupție solară de voință și 
sentimente fierbinți — așa poate fi 
definită manifestația închinată marii 
sărbători naționale. Orașul vibra de 
ovațiile și uralele prin care oamenii 
muncii își afirmau profundul atașa
ment față de partid, față de condu
cerea sa înțeleaptă, față de fermita
tea și clarviziunea cu care asigură 
mersul înainte al societății socialiste.

Ca în fiecare an, siderurgiștii au 
ocupat primele rînduri. Anii aceștia 
— 24 la număr — au constituit pen
tru ei tot atîtea severe examene. De 
fiecare dată, voința statornică, dîrze- 
nia și perseverența au învins. „Hune
doara de astăzi — spunea tovarășul 
loan Niculescu, secretar al comite
tului de partid din combinatul side
rurgic — asigură peste 62 la sută din 
producția de oțel a țării. Este o 
mîndrie pentru colectivul nostru că 
în cinstea acestei mari sărbători a 
realizat, peste prevederile planului, 
25 000 tone fontă și peste 12 000 tone 
de oțel.

într-adevăr, „marca" combinatului 
hunedorean, care întrunește sufragii
le înaltei calități, este cunoscută și 
solicitată de zeci de țări ale lumii. 
O dată cu metalul hunedorean călă
torește în toate cele patru zări fai
ma industriei românești, mesajul de 
colaborare al unei țări preocupate în 
cel mai înalt grad de munca sa paș
nică.

într-una din coloane am descoperit 
o veche cunoștință — reputatul mais
tru laminator Barbu Viorel. „în 
acest an — a precizat el — eveni
mentul nr. 1 a fost intrarea în func
țiune, cu trei luni mai devreme, a 
blumingului de 1 300 mm. Agregatul 
constituie o mîndrie a siderurgiei 
românești și ne vom strădui să-1 ex
ploatăm cu maximum de eficiență 
economică".

în coloana demonstranților este 
prezent și eșalonul aureolat de succe
se al constructorilor — cei care au 
înălțat din temelii noua Hunedoară. 
Carele alegorice, panourile și grafi
cele ne vorbesc despre cele aproape 
10 800 apartamente noi, despre noile 
agregate siderurgice, printre care 
uzina cocso-chimică, cele două furna
le de cîte 1 000 mc, grupul de lami
noare Peștiș, bateriile de cocsificare 
de Ia Călan. Realizări care exprimă 
fermitatea cu care se înfăptuiește 
importantul program de industriali
zare socialistă stabilit de Congresul 
partidului, de făurire a unei econo
mii moderne, chezășie a situării Ro
mâniei printre țările înaintate ale 
lumii.

Minerii din munții Poiana Ruscă, 
mii, zeci de mii de alți oameni ai 
muncii au pășit, alături de siderur- 
giști, prin fața tribunelor manifes- 
tîndu-și într-un glas, tumultuos și 
neîntrerupt, adeziunea deplină față 
de politica partidului îndreptată spre 
asigurarba independenței și suvera
nității patriei.

Coloanele și-au exprimat vibrant 
înaltele sentimente internaționaliste, 
solidaritatea față de cauza poporului 
cehoslovac, asupra căruia s-au abă
tut evenimente grave. Iată ce ne-a 
declarat, printre alții, maistrul oțe- 
lar Eugen Damianoiu : „Am avut 
ocazia să lucrez în Cehoslovacia, la 
specializare, timp de 8 luni. Cunosc 
poporul cehoslovac ca un popor 
pașnic, dornic să-și construiască o 
viață fericită. Mă leagă de această 
țară amintirea efortului ei unanim 
în construcția socialismului. De a- 
ceea mă alătur întregului nostru po
por și cer retragerea neîntîrziată a 
trupelor străine care, în mod sama
volnic, au ocupat țara prietenă".

Coloanele hunedorene, mai com
pacte și mai puternice decît oricînd, 
au dat măsura hotărîrii clasei mun
citoare de a înfăptui neabătut politi
ca de industrializare socialistă a 
țării, parte componentă din mărețul 
program al partidului comunist de 
edificare a României socialiste.

Ion MANEA

CONSTANTA 
iHKKKaKgKsnsBaaBMtLn
Litoralul ne-a oferit ieri, din nou, 

o zi splendidă. O zi însorită, ca și 
inimile celor peste 60 000 manifes
tant! care au defilat pe bulevardul 
Tomis din Constanța. Participînd la 
sărbătoarea eliberării țării, ei au fă
cut o puternică demonstrație a uni
tății întregului popor, a adeziunii 
sale depline la politica partidului și 
guvernului nostru, politică marxist- 
leninistă oe asigură României înain
tarea fermă pe calea bunăstării și 
progresului, a socialismului și păcii.

...Să urmărim carele alegorice, pa
nourile, graficele purtate la demon
strație de lucrătorii din portul Con
stanța. Ce ne spun ele ? Este vorba 
de creșterea capacității de transport 
a marinei noastre comerciale. De la 
două vase în 1944, la 50 de nave în 
1968, de la un trafic portuar de 
964 000 tone în 1944 la 6 milioane de 
tone în prezent, iată cifre ce traduc 
în graiul lor — poate prea sărac — 
avîntul economiei noastre. „Dar ce) 
mai important mi se pare a fi fap
tul că România întreține astăzi rela
ții comerciale cu aproape 100 de țări 
— arată căpitanul de cursă lungă 

Ion Vasile de pe cargoul „Turnu Se
verin". Am constatat cu fericire în 
călătoriile mele că acest fapt îl re
marcă și numeroși străini. Este o 
mare bucurie să auzi într-un port, 
departe de patrie, cuvinte ca acestea: 
„îmi scot pălăria în fața unei na
țiuni cu un prestigiu atît de mare 
ca a dumneavoastră" — așa cum 
mi-a fost dat să aud recent la Ge
nova, din partea pilotului care ne-a 
condus nava în port".

...împreună cu muncitorii și inte
lectualii din județul Constanța, la 
marea sărbătoare a eliberării au 
participat mii și mii de țărani. A 
fost o demonstrație elocventă a for
ței și posibilităților agriculturii noas
tre socialiste. Pentru că, cu greu s-ar 
putea constitui o imagine mai plină, 
mai bogată a belșugului decît aceea 
pe care ne-au oferit-o carele alego
rice pline de cerealele, legumele 
și' toate celelalte roade pe care 
ni le dau astăzi I.A.S.-urile, 
cooperativele agricole de producție 
de pe pămîntul dobrogean. în condi
țiile climatice grele din acest an, 
multe unități agricole, cum sînt coo
perativele din Cobadin, Comana, Vii- 
șoara, arată graficele, au dat totuși 
producții de grîu între 3 500 și 4 200 
kg la hectar.

...Minute încărcate de emoție, de 
gravitate. Alături de constănțeni, 
participă la demonstrație și un mare 
număr de turiști cehi, aflați pe lito
ral. In coloana lor se poate citi pe 
pancarte „Mulțumim din adîncul su
fletului Partidului Comunist Român, 
întregului popor român pentru 
tot ceea ce fac pentru noi" ; 
„Cerem libertate pentru conducătorii 
partidului și statului nostru, pentru 
tovarășii Dubcek, Smrkovsky și cei
lalți". Tovarășii cehoslovaci au de
monstrat purtînd în fruntea coloanei 
steagul național, îndoliat în semn de 
protest împotriva ocupării patriei 
lor de către trupele străine. „Am 
sosit din Cehoslovacia acum cîteva 
zile — ne spune brigadierul silvic 
Fabry Lorenz, din localitatea Cer- 
vena Skala, din Slovacia. Lăsasem 
acasă o atmosferă liniștită, de lucru.

La Ploiești, coloanele de oameni ai muncii, trecînd prin fața tribunelor, 
și-au afirmat hotărîrea de a-și intensifica eforturile în opera de edificare 

a socialismului

Oamenii munceau încrezători în po
litica Partidului Comunist din Ceho
slovacia. în conducerea sa legală, 
care ea și numai ea întrunește cu 
adevărat adeziunea poporului nos
tru", S-a spus că la noi ar fi o con
trarevoluție — adaugă dr. Frantisek 
Dobrovolny, redactor al studioului 
de radio din Brno. Dar știm sigur 
că populația noastră își exprimă de
plina adeziune pentru socialism, pen
tru perfecționarea societății noastre, 
pentru înlăturarea greșelilor trecu
tului. Intervenția celor cinci state 
este un atac nu împotriva contrare
voluției, ci împotriva revoluției so
cialiste a poporului nostru, popor 
atașat profund socialismului". „Este 
trist că prieteni ai noștri s-au purtat 
într-un mod atît de rușinos față de 
noi — arată inginerul arhitect Jiri 
Kaisler din Praga. Sprijinul pe care 
România îl dă în aceste momente 
grele Cehoslovaciei este de neprețuit. 
Pentru a doua oară într-un sfert de 
secol, România luptă pentru liberta
tea Cehoslovaciei".

...Momente semnificative din de
monstrația oamenilor muncii din 
Constanța, momente ce pun în evi
dență atașamentul față de politica 
partidului nostru, politică profund 
internaționalistă, de prietenie cu ță
rile socialiste, cu toate popoarele 
lumii, de înaltă răspundere pentru 
destinele poporului român, ale socia
lismului și păcii în general.

Ion CIUCHI

TIMISOARA

Cei peste 80 000 de timișoreni care 
au străbătut bulevardul Republicii 
— loc tradițional de desfășurare' a 
demonstrațiilor de 23 August — și-au 
exprimat, ca un singur om, atașa
mentul profund față de Partidul Co
munist Român, aprobarea deplină 
față de înțeleaptă, clarvăzătoarea 
politică internă și externă a parti
dului și statului nostru. Muncitori, 
ingineri și tehnicieni din întreprin
derile orașului, cadre universitare, 
medici, arhitecți, salariați ai unită
ților comerciale au venit la aceas
tă sărbătoare să raporteze succe
sele obținute în construcția eco
nomică șl socială, să-și afirme ho
tărîrea de a contribui la înfăptuirea 
mărețelor obiective trasate de Con
gresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului.

Coloanele, reunind oameni ai 
muncii de toate naționalitățile — 
români, germani, maghiari, sîrbi —, 

de toate vîrstele și aparținînd tu
turor categoriilor sociale, au oferit 
o imagine impresionantă, simbolică 
a unității de monolit în jurul parti
dului comunist, exponentul înalte
lor Idealuri socialiste ale întregii 
națiuni.

în fruntea coloanei manifestanți- 
lor, în rînduri strînse, pășesc găr
zile patriotice, apărătoare de nă
dejde ale cuceririlor revolu
ționare dobîndite de popor în 
anii construcției socialiste. Ele sînt 
primite cu vii ovații. Mulțimea scan
dează : „Vom munci și vom lupta, 
patria vom apăra !“. Trec apoi coloa
nele muncitorilor de la Uzina me
canică Timișoara. Graficele reliefea
ză roadele activității acestui colec
tiv : producția globală a fost depă
șită cu 2,8 milioane lei, s-au obținut 
economii de aproape 5 200 000 lei și 
3 761 000 lei beneficii peste plan. A- 
cesta este bilanțul pe care colectivul 
celei mai mari uzine timișorene îl 
prezintă la marea sărbătoare a eli
berării.-

— înzecindu-ne eforturile, fiecare 
la locul său de muncă, contribuim 
la mărețul program de construcție 
economică și socială trasat de Con
gresul al IX-lea — ne-a spus ingi
nerul Tiberiu Șonda, șeful secției 
mașini de transport. Partidul nos
tru ne călăuzește ferm spre o viață 
din ce în ce mai bună. Nu 
există cetățean al tării care să nu 
aprobe din toată inima importantele 
documente elaborate în aceste zile 
de conducerea partidului și a statu
lui nostru cu privire la prin
cipiile de bază ale politicii ex
terne a României. Poziția partidului 
nostru, fidelă internaționalismului 
socialist, exprimă de fapt atitudinea 
întregului nostru popor, care con
damnă intervenția în treburile in
terne ale unor țări frățești.

Trec coloanele. Citim pe pancar
tele purtate deasupra capetelor: 
„Sprijinim întru totul declarația 
Marii Adunări Naționale cu privire 
la principiile de bază ale politicii ex
terne a României", „Aprobăm din 
inimă poziția P.C.R.", „Ne exprimăm 
solidaritatea deplină cu poporul frate 

cehoslovac, cu partidul său comu
nist".

Prin fața tribunei pășește colec
tivul uzinei textile Timișoara, pur
tînd mostre multicolore ale unei 
producții de calitate. Pe un panou e 
înscris un fapt expresiv : secția țe- 
sătorie produce acum în 6 ore cît 
realiza anul trecut în 8 ore. Notăm 
de pe un grafic al întreprinderii 
„Electrobanat" : în cinstea zilei de 
23 August producția globală a fost 
depășită cu 32. milioane lei, produc
tivitatea muncii cu 2,4 la sută ; s-au 
obținut suplimentar 8,5 milioane lei 
beneficii. Cifrele exprimă elocvent 
hotărîrea cu care oamenii muncii din 
Timișoara înfăptuiesc politica econo
mică a partidului îndreptată spre 
înflorirea țării. Una din cele mai 
bune muncitoare de la „Electroba
nat", Maria Butan, ne spune :

— Am cinci copii și pentru ca 
viața lor să fie din ce în ce mai 
frumoasă știu că trebuie să depun 
eforturi sporite, care se înscriu în 
contul viitorului socialist, al fiecă
ruia dintre noi. Iată de ce munci
torii din uzina noastră sînt trup și 
suflet alături de partid.

Printre participanții la demonstra
ție se afla și arhitectul șef al 
D.S.A.P.C., loan Izvernaniu. Vorbind 
despre activitatea laborioasă a arhi- 
tecților, inginerilor și proiectanților, 
ne-a spus : „Construim mult, punem 
temelii solide socialismului. Este me
ritul partidului nostru care știe să 
fructifice din plin, cu o înaltă res
ponsabilitate față de destinele na
țiunii socialiste, toate energiile uma
ne și materiale. Subscriu din toată 
ființa la Declarația Marii Adunări 
Naționale cu privire la principiile 
fundamentale ale politicii externe a 
României. O politică înțeleaptă si 
însuflețitoare, fiindcă este pătrunsă 
de un înalt spirit internaționalist și 
clădită pe baza unor principii de 
neclintit : respectarea independentei 
și suveranității fiecărui stat, egalita
tea în drepturi și neamestecul în 
treburile interne, avantajul reciproc 
și întrajutorarea tovărășească".

Gînduri asemănătoare ne-a îm
părtășit și profesorul Francisc Ko- 
nig, exprimîndu-și adeziunea deplină 
față de înțeleptele măsuri adoptate 
de partidul nostru pentru apărarea 
construcției noastre pașnice.

Demonstrația de 23 August de la 
Timișoara a reprezentat o nouă ex
presie a atașamentului oamenilor 
muncii față de politica partidului 
nostru. Prin munca lor înfrățită, ro
mâni, germani, sîrbi și maghiari 
sînt hotărîți să sporească roadele 
muncii pașnice, să înfăptuiască im
portantele obiective stabilite de 
partid pentru continua întărire și 
prosperitate a României socialiste.

Gh. RADEL

PIATRA

NEAMȚ

încă din zorii zilei, artera prin
cipală a orașului de Ia poalele Coz- 
lei — Piatra Neamț — s-a transfor
mat într-o panglică vie, multicolo
ră. Mulțimile au venit la marea 
sărbătoare să-și manifeste încă o 
dată hotărîrea lor nestrămutată de 
a munci neobosit pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
de Conferința Națională, să-și ex
prime deplina adeziune față de po
litica Internă și externă a partidului 
și guvernului nostru.

După mitingul care a avut loc în 
Piața Ștefan cel Mare, au trecut 
prin fața tribunei peste 40 000 de oa
meni ai muncii. Cinstea de a des
chide demonstrația a revenit gărzi
lor patriotice. Chimiști, metalurgiști, 
muncitori forestieri, țărani coopera
tori, intelectuali, îmbrăcațl în sa
lopete albastre, cu banderole trico
lore pe braț, își demonstrează hotă
rîrea de a apăra în orice moment 
munca pașnică a poporului nostru, 
suveranitatea și independența pa
triei.

Pe mari grafice citim realizările 
cu care muncitorii, inginerii și teh
nicienii acestui nou județ au întîm
pinat a 24-a aniversare a eliberării 
patriei. De la începutul anului și 
pînă acum s-a realizat o producție 
industrială suplimentară în valoare 
de 123 milioane lei. Economiile la 
prețul de cost se cifrează Ia 90 mi
lioane lei, iar beneficiile peste plan 
la 110 milioane lei. Au fost realizate 
peste prevederile planului 600 tone 
de țevi, 10 000 tone de ciment, 
20 000 tone îngrășăminte chimice, 
500 tone hîrtie și însemnate cantități 
de fire și fibre sintetice, cherestea, 
celuloză etc. Cei peste 3 500 de de
monstranți de la Uzina de fire șl 
fibre sintetice raportează cu mîndrie 
partidului că în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii au obținut rezultate deo
sebite. Pentru prima oară în tînăra 
istorie a uzinei au fost realizați și 
depășiți toți indicatorii tehnico-eco- 
nomici. Meritul revine întregului 
colectiv și în special celor peste 
600 de evidențiați în întrecere, prin
tre care îi vedem în coloană și pe 
operatorii chimiști Ion Luca, Nicolae 
Ciurea, maiștrii Dumitru Georgescu 
și Eugen Stoian.

Cu rezultate demne de evidențiat 
s-au prezentat la demonstrație și 
colectivele de muncă de la Combi
natul de îngrășăminte cu azot, de 
la fabricile de hîrtie „Reconstruc
ția" și „Comuna din Paris", între
prinderea metalurgică „Ceahlăul", 
constructorii de pe șantierele fabri
cilor Relon III și Melana III. Carele 
alegorice, panourile și graficele pe 
care le poartă sintetizează rezultate
le muncii entuziaste pe care mun
citorii, inginerii și tehnicienii din 
aceste unități o depun în aceste zile 
pentru a răspunde prin fapte ape
lului adresat de partid, prin glasul 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la însuflețită 
adunare populară din Capitală.

Alături de muncitori au demon
strat și 10 000 de țărani cooperatori, 
mecanizatori și muncitori din între
prinderile agricole de stat de pe cu
prinsul județului. Prin lozinci și 
urale, țăranii cooperatori din Ro
dești, Dobreni, Girov, Moldoveni, 
din Săbăoani și Tarcău și-au ma
nifestat recunoștința și dragostea 
față de partidul care le-a arătat 
calea spre o viață nouă, hotărîrea 
lor de a munci cu și mai mult elan 
pentru sporirea producției agricole.

Demonstrația oamenilor muncii 
din orașul Piatra Neamț a constituit 
totodată și o puternică manifestare 
internaționalistă, sub semnul înalte
lor principii ale socialismului. Prin 
lozinci și texte extrase din Declara
ția adoptată de recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale, ei și-au 
manifestat deplina adeziune față de 
politica înțeleaptă a partidului și 
statului nostru, solidaritatea cu po
porul frate cehoslovac. „îmi exprim 
acordul total față de principiile po
liticii noastre externe, atît de limpe
de și convingător exprimate în De
clarația votată de Marea Adunare 
Națională. Ele sînt o expresie conju
gată a unui fierbinte patriotism cu 
înalte sentimente internaționaliste — 
ne-a declarat învățătoarea Maria 
Botez, de Ia Școala generală nr. 4 
din Piatra Neamț. Numai respectîn- 
du-se suveranitatea și independența 
statului cehoslovac, unitatea țărilor Lorand DEAKI

Turiști din Cehoslovacia în coloanele demonstranților din Brașov

Siderurgiști, constructori de nave, mii de alji oameni ai muncii din Galați au adus la demonstrație salba lor 
de succese

socialiste va putea fi salvgardată, 
numai astfel poporul frate ceho
slovac va putea ieși din aceste mo
mente deosebit de grele".

în timp ce îmi însemnam aceste 
cuvinte, pe cerul senin au fost lan
sați porumbei — tulburătorul simbol 
al păcii. Iar pe carul alegoric care 
a constituit „rampa" lor de lansare, 
am putut citi: „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare", „Trăiască 
unitatea partidelor comuniste și 
muncitorești" — lozinci care expri
mau plenar sentimentele miilor de 
participant! străbătînd noile bu
levarde ale orașului.

Gh. BALTĂ

TG. MURES
9

La Tg. Mureș, într-o atmosferă en
tuziastă, zeci de mii de oameni au 
participat la sărbătorirea zilei de 
23 August. în fața tribunelor defi
lează în rînduri strînse muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, 
români, maghiari și germani, într-o 
deplină unitate. Ei prezintă la cin
stirea marii noastre sărbători națio
nale roadele muncii lor pașnice, 
ferm angajați într-o activitate crea
toare de ridicare pe o treaptă su
perioară a patriei noastre socialiste.

Cu toții sînt animați de aceeași 
hotărîre fermă de a lupta neabătut 
pentru realizarea politicii partidului, 
politică ce chezășuișște noi suc
cese pe drumul socialismului, afir
marea plenară și înflorirea forțelor 
de creație ale națiunii noastre.

Aici, pe malul Mureșului, au fost 
construite însemnate obiective indus
triale. în cartierul Mureșeni a luat 
ființă o nouă zonă industrială, cu 
întreprinderi constructoare de ma
șini, ale industriei chimice, de pre
lucrat piei, unități ale industriei ali
mentare etc.

în coloanele demonstranților i-am 
întîlnit pe chimiștii combinatului de 
îngrășăminte azotoase, „locatari" ai 
noului cartier industrial. Re
cent, într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ei au raportat terminarea 
etapei a Il-a de dezvoltare a com
binatului. Noile capacități asigură 
triplarea producției de azotat de a- 
moniu a combinatului. Prin îngră- 
șămintele chimice produse la Tg. 
Mureș se contribuie la creșterea vi

guroasă a producției agricole, asigu- 
rîndu-se anual un spor de recoltă 
de 1 100 000 pînă la 1500 000 tone 
grîu sau 1 200 000 pînă la 1 800 000 tone 
de porumb. Chimiștii au transcris pe 
un panou un raport sobru : în acest 
an, ei au realizat peste prevederile 
planului 4 656 tone azotat de amoniu, 
aproape 3 000 tone amoniac, 3 650 
tone acid azotic etc.

în coloanele nesfîrșite ale demon
stranților trec constructorii de mo
bilă de la IPROFIL „23 Au
gust", scandînd lozinci închinate par
tidului, patriei noastre socialiste, 
unității și frăției dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare. 
Meșteri iscusiți în modelarea lem
nului, muncitorii români și maghiari 
din această unitate modernă dau 
produse a căror faimă a trecut gra
nițele țării. în coloană, reafirmîn- 
du-și angajamentele, se află Zaharia 
Danciu, Vilma Papp, Vasile Bor- 
deian, Alexandru Sas — purtători ai 
steluței evidențiaților în întrecerea 
socialistă — și mulți alții care au 
realizat în acest an peste prevede
rile planului o producție globală de 
mai bine de 8 milioane de lei, ob- 
ținînd economii însemnate în urma 
reducerii prețului de cost, cît și bene
ficii peste plan.

Demonstrația din Tg. Mureș, po
trivit tradițiilor, a avut și semnifica
ția unei adevărate parăzi a cînte- 
cului, jocului și portului popular. 
Demonstrînd prin fața tribunei, sute 
de artiști amatori au adus la această 
sărbătoare bogăția folclorului, mesa
jul optimist al oamenilor muncii de 
toate naționalitățile, ale căror inimi 
bat Ja unison.

Pe cele două artere ale Pieței 
Trandafirilor se scurg, ca niște flu
vii vii, îndreptîndu-se spre tribună, 
coloane nesfîrșite. Un grup de cadre 
didactice și studenți ai I.M.F. aduc 
mesajul de recunoștință partidului, 
exprimîndu-și mulțumirea pentru 
îmbunătățirile aduse învățămîntului 
superior.

— Ne simțim pe deplin solidari — 
spune prof. dr. docent Mâros Tibor — 
cu întreaga politică a partidului și 
statului nostru. Nu e om al muncii, 
pe întinsul patriei, de orice na
ționalitate ar fi, să nu-și simtă în 
aceste zile inima vibrînd la chemarea 
de unitate indestructibilă adresată de 
secretarul general al partidului nos
tru. Ca un zid de granit stăm în a- 
părarea cuceririlor sacre ale poporu
lui nostru, a independenței și suve
ranității patriei. Sentimentul nostru 
e unanim, este nu numai prezența 
noastră în inima patriei, dar și a pa
triei în inima noastră.

SLOBOZIA
în tînăra capitală a județului Ia

lomița, Slobozia, au participat la 
marea sărbătoare de ieri peste 10 000 
de locuitori din înfloritorul Bărăgan. 
Constructori de pe șantierul fabricii 
de ulei din localitate, muncitori din 
întreprinderile orașului, țărani coo
peratori din satele și comunele ju
dețului, de la Grindu și Albești, 
Gheorghe Lazăr și Balaciu, de la Cio
china și Amara, din Muntenii Buzău 
și Căzănești, mecanizatori de pe ogoa
rele județului, intelectuali, tineri și 
vîrstnici, au transformat această săr
bătoare într-o puternică manifeftare 
de dragoste față de patria fjî vstră 
socialistă, de atașament fațra 
partidul comunist, de înțeleapt sa 
conducere, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sînt ei, oame
nii Bărăganului, cei chre în lupta cu 
seceta acestui an au adunat în 
hambare recolte neașteptate altcînd- 
va — 2 343 kg grîu la hectar în coo
perativele agricole și 3 008 kg în 
întreprinderile agricole de stat.

Venlți la acest miting, miile de 
participant! au raportat partidului și 
țării întregi că în Bărăgan cei 24 
de ani de libertate au rodit multi
plu. La Slobozia, la Călărași, la Fe
tești și-au deschis porțile fabrici 
și uzine germinate din marea forță 
creatoare a socialismului. în zilele 
premergătoare acestei sărbători, con
structorii au dat în exploatare, cu 
20 de zile înainte de termen, pri
ma linie tehnologică la Fabrica de 
conserve din Fetești, iar la Fabrica de 
ulei din Slobozia, cea mai mare din 
țară, sînt pregătite premisele apro
piatei intrări în funcțiune. Din cele 
962 milioane Iei investiții alocate ju
dețului, în acest an se mai con
struiesc o fabrică de produse lac
tate la Slobozia, una de nutrețuri 
combinate și un mare complex de 
îngrășare a porcilor la Fetești, sis
temul de irigație Jegălia, iar în ur
mătorii ani pe pămîntul ialomițean 
se vor înălța un mare combinat 
de îngrășăminte chimice, o fabrică 
de zahăr, o filatură și numeroase 
obiective social-culturale.

Iată, așadar, un alt fel de se
ceriș, o altă recoltă pe care o cu
lege în aceste zile Bărăganul, o 
recoltă a industrializării care adau
gă noi dimensiuni acestor meleaguri 
renăscute datorită politicii partidu
lui de ridicare a tuturor ținuturi
lor țării. La demonstrația de ieri, 
oamenii muncii și-au exprimat ho
tărîrea de a face zid în jurul parti
dului, care asigură, prin politica sa 
înțeleaptă, înfăptuirea operei de re
naștere națională, de construcție so
cialistă, de ridicare a României pe 
treptele unei înalte civilizații.

Stăm de vorbă cu mecanizatorul 
Vasile Lincan, de la întreprinderea 
de mecanizare a agriculturii Slobo
zia. Cu legitimă mîndrie, el ne spune 
că membrii colectivului în care lu
crează și-au depășit sarcinile de plan 
pe fiecare tractor și că toți tovară
șii săi de muncă sînt hotărîți să lu
creze în continuare cu și mai multă 
abnegație pentru a pregăti, încă de 
pe acum, pămînturile pentru recolta 
anului viitor. în cuvinte simple, a- 
cest om cu mîinile mari și bătăto
rite, cu fața scăldată de soarele Bă
răganului, și-a exprimat convingerea 
că nu există în lume forțe care să 
poată stăvili energiile creatoare ale 
poporului nostru, constructor al so
cialismului, că tot ce am creat sub 
conducerea partidului comunist în 
acești ani pe pămîntul românesc 
este chezășia succeselor viitoare în 
desăvîrșirea construcției socialiste.

„Aprobăm din toată ființa poziția 
partidului nostru, principiile politi
cii externe reafirmate de secretarul 
general al partidului de la tribuna 
celui mai înalt for al tării — Marea 
Adunare Națională. în ce ne priveș
te pe noi, cooperatorii din Grindu 
— ne spune Anghel Mircea Dan, 
președintele cooperativei agricole — 
sîntem hotărîti să facem tot ce ne 
stă în putință pentru a contribui 
alături de întregul nostru popor la 
înfăptuirea marilor hotărîri luate de 
Congresul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului. Ce-am făcut 
și ce vom face de acum încolo sînt 
si vor fi, la un loc, contribuția noas
tră la sporirea avutului național, un 
prinos al recunoștinței si dragostei 
fată de partid, al încrederii nestrămu
tate pe care o avem cu toții în for
țele noastre, ale țării".

Alexandru BRAD
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Cu sentimentul maltei răspunderi față de destinele patriei, față de cauza socialismului și păcii
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Al ■Nil IIHERETULUI CHIIKI
Sprijinim poziția demnă, 
constructivă a partidului nostru

$1 CONSIUMI UNIUNII ASOCUTI10R
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STUDENȚILOR DIN ROMANIA
Profund indignați de ocuparea Re

publicii Socialiste Cehoslovace de 
forței ~rmate ale unor țări socialiste, 
Cor ' tul Central al U.T.C. și Con
siliu^ iJ.A.S.R., în numele întregului 
tineret din România, exprimă solida
ritatea deplină cu poporul, cu tine
retul și studențimea Cehoslovaciei 
socialiste frățești, dezaprobarea fer
mă și protestul hotărît față de in
tervenția militară, act fără precedent 
în relațiile dintre țările socialiste, 
încălcare flagrantă a normelor ele
mentare ale dreptului internațional 
și ale relațiilor dintre popoare.

împreună cu întregul popor, tine
retul nostru a primit cu vie satisfac
ție și unanimă adeziune poziția parti
dului și guvernului nostru față de 
aceste grave evenimente, precum și 
măsurile stabilite pentru asigurarea 
muncii pașnice, creatoare, a poporu
lui, pentru asigurarea independenței 
și suveranității naționale a patriei 
noastre.

Tinerii României socialiste — mun
citori, țărani, elevi, studenți, intelec
tuali, indiferent de naționalitate — 
susțin întru totul principiile de bază 
ale politicii externe a României, con
sfințite în Declarația sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Naționale 
dir .22 august a.c., principii izvorîte 
d> aspirațiile cele mai fierbinți ale 
pe. rului nostru de unitate cu toate 
țărne socialiste, de pace și prietenie 
cu toate popoarele și care corespund 
pe deplin intereselor vitale ale ome
nirii.

Exprimînd simțămintele tinerei 
noastre generații, dăm o înaltă apre
ciere consecvenței cu care conduce
rea partidului și statului militează 
pentru întronarea și respectarea fără 
abatere a principiilor care trebuie să 
guverneze relațiile dintre țările so
cialiste : internaționalismul proletar, 
respectul independenței și suverani
tății naționale, egalitatea în drepturi 
și neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc și întrajutorarea 
tovărășească. Prin prisma acestor 
principii unanim recunoscute și care 
constituie condiția hotărîtoare a uni
tății țărilor sistemului socialist, ocu
parea Cehoslovaciei, stat socialist, su
veran și independent, reprezintă o 
grea lovitură dată coeziunii țărilor 
socialiste, mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, luptei forțe
lor democratice și antiimperialiste,

DECEARAȚIA COMITEWIUI EfflM
Al MSIIIUIUI UNIUNII NÂTIONAIE 

A HWHM AtmCOlE UE MUfilE
Comitetul Executiv al Consiliului 

Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție din Republica 
Socialistă România, întrunit în 22 
august a.c. în ședință extraordinară, 
a adoptat următoarea declarație în 
legătură cu evenimentele din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă :

Alături de întregul popor, țărăni
mea cooperatistă din România a luat 
cunoștință cu profundă indignare 
despre ocuparea teritoriului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, țară so
cialistă, prietenă, de către trupele 
unor state participante _ la Tratatul 
de la Varșovia, care au încălcat prin
cipiile suveranității și independenței 
naționale, cele mai elementare nor
me ale dreptului internațional.

în numele celor 10 milioane de 
țărani cooperatori, Comitetul Exe
cutiv al Consiliului Uniunii Națio
nale își exprimă deplina adeziune 
față de politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, față de 
măsurile înțelepte, profund construc
tive, întreprinse de Comitetul său 
Central, de Consiliul de Stat, de 
Marea Adunare Națională și de gu
vernul țării ■ în legătură cu situația 
deosebit de gravă care s-a creat în 
urma intervenției armate în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, act fără 
precedent în istoria relațiilor dintre 
țările socialiste.

Alături de clasa muncitoare, de 
Intelectualitate, întreaga țărănime 
cooperatistă, se arată în continuare 
în declarație, condamnă cu vehe
mență amestecul inadmisibil în tre
burile interne ale popoarelor Ceho
slovaciei, încălcarea flagrantă a in
dependenței și suveranității națio
nale a unui stat socialist, frățesc.

în aceste momente grele, Comite
tul Executiv al Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție aprobă în unanimitate 
poziția exprimată în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu și de
clarația adoptată de către Marea A- 
dunare Națională de solidaritate fră
țească a poporului român cu popoa
rele Cehoslovaciei în lupta lor plină 

prestigiului și autorității socialismu
lui în lume, năzuințelor spre liber
tate și dreptate socială și națională 
ale tinerei generații.

în aceste momente grele. Comite
tul Central al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.R. își alătură glasul tuturor 
celor care cer retragerea neîntîrzia- 
tă a trupelor ocupante, încetarea ori
cărei ingerințe în treburile interne 
ale Cehoslovaciei, a măsurilor re
presive luate împotriva conducători
lor de partid și de stat, asigurarea 
posibilității ca organele conducătoa
re de partid și de stat legale să-și 
exercite nestînjenit funcțiunile, 
respectarea dreptului inalienabil al 
popoarelor ceh și slovac de a hotărî 
singure asupra căilor de dezvoltare 
și construcție a socialismului. Sînt 
cerințe imperioase ale acestui mo
ment dramatic pentru cauza socialis
mului și păcii și sîntem mîndri că 
partidul și statul nostru s-au pro
nunțat ferm și prompt pentru reali
zarea lor.

Sîntem pe deplin conștienți că 
este datoria noastră să muncim cu 
însuflețire pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare și înflorire 
multilaterală a României socialiste, 
de ridicare a ei pe noi trepte ale 
civilizației materiale și spirituale.

în reînființarea gărzilor patriotice 
înarmate ale muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor vedem încă o re
cunoaștere a eroicelor tradiții înscri
se de înaintași în lupta pentru eli
berarea patriei, pentru asigurarea 
independenței și suveranității patriei 
noastre.

în numele întregului tineret al 
patriei, facem legămînt în fața parti
dului și poporului ca, strîns uniți în 
jurul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, să fim gata 
pentru a apăra cuceririle revoluțio
nare ale României socialiste.

Tînăra noastră generație, împreu
nă cu întregul popor, sprijină efor
turile neobosite ale Partidului Co
munist Român, pătrunse de o înaltă 
principialitate și grijă pentru salv
gardarea prieteniei și unității țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru consolidarea în
tregului front antiimperialist, efor
turi izvorîte din responsabilitate față 
de interesele vitale ale poporului, 
ale națiunii noastre socialiste, ale 
cauzei socialismului și păcii în lume.

de abnegație pentru construirea so
cialismului, pentru reînnoirea între; 
gii vieți sociale, potrivit voinței și 
aspirațiilor lor.

Exprimînd acordul deplin față de 
măsurile întreprinse de conducerea 
partidului și statului pentru asigu
rarea apărării cuceririlor socialiste, 
a muncii pașnice, creatoare a po
porului român, Comitetul Executiv 
adresează cea mai înflăcărată che
mare membrilor cooperativelor agri
cole de producție ca să-și înzecească 
eforturile pentru realizarea tuturor 
sarcinilor stabilite de către Congre
sul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Membrii cooperativelor agricole, 
uniunile cooperatiste vor mdnei cu 
abnegație pentru întărirea economi- 
co-organizatorică și dezvoltarea con
tinuă a cooperativelor, pentru execu
tarea la timp și în bune condiții a 
lucrărilor agricole, pentru a _ spori 
continuu producția, a îmbunătăți ne
contenit aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare, sporind ast
fel aportul țărănimii la asigurarea 
progresului și prosperității patriei.

întreaga țărănime este gata să-și 
aducă contribuția la înfăptuirea tu
turor măsurilor întreprinse de con
ducerea partidului și statului pentru 
întărirea forței de apărare a patriei 
socialiste, a cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a independenței și su
veranității României socialiste. De 
aceea, cu multă satisfacție și mîndrie 
țărănimea a primit vestea organiză
rii gărzilor muncitorești, țărănești și 
de intelectuali pentru apărarea gliei 
strămoșești, a patriei noastre dragi.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, Consiliul de Stat și gu
vernul țării, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că întreaga ță
rănime, cadrele de specialiști din a- 
gricultură, uniunile cooperativelor 
agricole nu-și vor precupeți efortu
rile pentru înfăptuirea tuturor mă
surilor menite să asigure înflorirea 
continuă a României socialiste, apă
rarea ființei noastre naționale, secu
ritatea poporului român.

Scriu ziarului „Scînteia" ca să-mi 
exprim sentimentul ce mă stăpînește 
acum pe mine și pe tovarășii mei de 
muncă. La vestea că în Cehoslova
cia socialistă au pătruns trupe 
străine ne-am exprimat atunci ne
dumerirea și îngrijorarea față de 
situația creată. încălcarea de către 
cele cinci state a granițelor Ceho
slovaciei, a dreptului sfînt al clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectuali
tății din Cehoslovacia lipsește po
poarele Cehoslovaciei socialiste de 
dreptul lor de a-și hotărî singure 
modalitatea de construire a socia
lismului. M-am aflat printre sutele 
de mii de cetățeni ai Capitalei care 
au mers în fața Comitetului Central 
al partidului nostru comunist și 
și-au manifestat acolo sentimentul de 
solidaritate cu poporul cehoslovac 
fiind siguri că părerea noastră, a 
muncitorilor, este și părerea condu
cerii partidului nostru a cărui poli
tică o sprijinim din adîncul inimii, 
în Piața Palatului am ascultat Co
municatul plenarei Comitetului Cen
tral și cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prin care lumea întreagă 
a aflat că România, că partidul 
comuniștilor din România sînt 
cu totul împotriva acestui act 
care încalcă principiile și normele 
ce trebuie să stea la baza relațiilor

N® exprimăm, 
deplina adeziune

E de necrezut să constatăm că ra
țiunea poate să fie înlocuită printr-o 
încălcare flagrantă a principiilor în 
relațiile fundamentale dintre state 
socialiste, prin forță brutală. Civili
zația noastră europeană a fost înso
țită de războaie crîncene, două în 
răstimp de cîteva decenii — și e stu
pefiant să vezi cum țări, care au fost 
ele însele victime ale agresiunii ce
lei mai crude și inumane, nu sînt 
imune și n-au căpătat suficientă 
oroare față de folosirea forței ca să 
distingă, douăzeci de ani mai tîrziu, 
toate nuanțele mai mult sau mai pu
țin declarate, pe care agresiunea le 
poate căpăta. Oare viața istoriei e 
atît de oarbă ? Atitudinea partidului 
și guvernului nostru, așa cum reiese 
ea din comunicatul dat publicității 
și din cuvîntarea secretarului general 
al C.C. și președinte al Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ținută la impresionantul miting din 
Piața Palatului, din declarația adop
tată de Marea Adunare Națională 
— și față de care ne exprimăm

Dorim prietenii® adevărată, 
clădită pe respect reciproc
Alături de alți cooperatori din 

comuna Acățari, județul Mureș, am 
urmărit la televizor lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale care s-au 
ținut joi dimineața. Cu toții sîntem 
mișcați de cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuvinte pline 
de înțelepciune, de hotărîre și de 
grijă față de soarta poporului nostru, 
de soarta socialismului. Vreau să 
spun că eu, ca și toți țăranii coope
ratori din comună, ca toți cetățenii 
patriei noastre, fără deosebire de 
naționalitate, aprobăm din inimă 
Declarația Marii Adunări Naționale, 
care cuprinde temeiurile politicii ex
terne a țării noastre. Partidul ne-a 
învățat să vedem în muncitorii, ță
ranii, cărturarii din toate țările so
cialiste pe cei mai buni prieteni și 
tovarăși. Dorim să ne cunoaștem, să 
strîngem legăturile între noi, să 
facem schimb de experiență în 
munca de ridicare a socialismului 
în țările noastre, să fim împreună la 
bine și, dacă va fi nevoie, să înfrun
tăm împreună dușmanul comun — 
imperialismul. Dar — așa cum bine se 
desprinde din Declarație — nu-i cu 
putință prietenie adevărată, tovărășie 
și întrajutorare decît dacă țările 
se socot egale în drepturi, dacă își 
respectă una alteia independenta și 
suveranitatea națională și nimeni nu 
se amestecă în treburile celuilalt.

Ceea ce se întîmplă acum în Ceho
slovacia arată bine unde se ajunge 
dacă se merge pe calea nerespectării 
acestor cerințe. S-a ajuns pînă acolo, 
îneît — să vezi și să nu crezi — ar
matele unor țări socialiste au ajuns 
să ocupe pămîntul altei țări socia

0 POLITICĂ PROFUND PATRIOTICĂ,
PROFUND INTERNAflONALISTA

Participînd la aniversarea ce
lor 24 de ani de la eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, glodurile 
noastre s-au înălțat cu bucurie și cu 
satisfacția frumoaselor înfăptuiri ale 
construcției socialiste în plin avînt, 
către mîndra sărbătoare.

în aceste împrejurări știrea ne
așteptată, de necrezut, că trupe ale 
unor țări socialiste au ocupat Ceho

dintre țările socialiste și partidele 
comuniste. Vreau să vă spun că 
fiecare cuvînt rostit de la tribuna 
acestui miting venea parcă din ini
ma noastră. Partidul și statul nos
tru promovează o politică construc
tivă de relații cu toate țările 
socialiste, este hotărît să apere uni
tatea mișcării comuniste și muncito
rești, să-și aducă contribuția la în
tărirea ei. în acest spirit partidul 
și statul nostru militează ferm pen
tru instaurarea, în relațiile interna
ționale, a principiilor respectării in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, respec
tului reciproc, neamestecului în tre
burile interne. Este inadmisibil ca 
un stat să-și impună prin forță punc
tul de vedere asupra altui stat.

Sîntem hotărîți să sprijinim, pînă 
la capăt, poziția demnă și înțeleaptă 
a partidului nostru față de situația 
gravă creată în Cehoslovacia. Sîn
tem gata ca, prin munca noastră, 
să ne aducem întreaga contri
buție la apărarea și la dezvolta
rea cuceririlor revoluționare ale po
porului nostru, la cauza socialismului 
și păcii.

Ion PĂUN
lăcătuș, seefia montaj 
a uzinelor „Vulcan" București

deplina adeziune — ne arată cu 
fermitate și calm că nu exis
tă altă cale de urmat față de 
aceste surprize brutale ale istoriei 
decît apărarea pînă la capăt a princi
piilor înalte de conduită proprii re
lațiilor dintre țările socialiste. între 
acestea respectarea suveranității și 
independenței naționale a altor po
poare constituie dovada adevăratei 
poziții internaționaliste care decurge 
din idealurile socialismului. Poporul 
nostru, el însuși greu încercat dea- 
lungul istoriei, înțelege bine ce în
seamnă asta. Manifestarea sa una
nimă de solidaritate cu conducerea 
partidului și statului nostru capătă 
astfel o înaltă semnificație. îndem
nul de a munci calm și de a urmări 
atenți evenimentele este astfel in
vestit cu deplinele puteri pe care 
în aceste momente de răspundere, 
poporul nostru le reafirmă cu tărie 
pentru ca întreaga națiune să acțio
neze ca un tot.

Marin PREDA 
scriitor

liste, să împiedice pe conducătorii 
ei să-și desfășoare munca pe care 
le-a încredințat-o poporul. Este o 
mare nenorocire, care nu poate a- 
duce nimic bun pentru socialism și 
pace. Noi tot mai sperăm că cei 
care au săvîrșit acest act de mare 
gravitate își vor da în sfîrșit seama 
de greșeala lor și vor trage învăță- 
mîntul firesc — acela de a-și retrage 
trupele la ei acasă. Noi cu toții sîn
tem din toată inima alături pe po
porul cehoslovac, în clipele grele prin 
care trece acum !

Partidul și statul nostru respectă 
neabătut dreptul altor popoare de 
a-și hotărî singure destinele și cere 
cu strășnicie să le fie respectată li
bertatea. Din moși-strămoși, uniți, 
ne-am apărat glia, libertatea și 
dreptul de a fi stăpîni la noi acasă. 
Cu atît mai mult sîntem hotărîți să 
facem acest lucru astăzi, cînd pentru 
noi, urmînd partidul, ne făurim prin 
munca noastră o viață mereu mai 
bună, mai dreaptă, mai îmbelșugată. 
Iată de ce noi țăranii cooperatori — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — sprijinim din 
adîncul ființei noastre măsurile luate 
de plenara Comitetului Central și 
asigurăm conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, de tot devotamentul cu 
care stăm și vom sta în orice 
împrejurări, în slujba înfloririi pa
triei dragi, a cauzei socialismului.

E. NEMEȘ
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Acățari, 
județul Mureș

slovacia socialistă a coborît în sufle
tele noastre tristețe și îngrijorare.

Faptul că poporul frate cehoslovac 
se străduiește cu hotărîre unanimă 
să-și construiască viața socialistă, 
potrivit cu aspirațiile sale, a găsit 
în inimile noastre rezonanța caldă 
a prieteniei și a încrederii în capa
citățile lui de a-și făuri destinul său 
socialist. în aceste clipe de grea în
cercare pentru el, reînnoim expresia 

solidarității depline cu Cehoslovacia, 
cu Partidul Comunist din Cehoslo
vacia. '

Nimic nu justifică practica, străină 
idealurilor socialismului, . de amestec 
în viața internă a altor state și cu 
atît mai puțin amestecul brutal,
mergînd pînă la intervenția ar
mată, a unor state socialiste în
viața unui stat, tot socialist. 
Nimeni nu poate hotărî mai
bine decît Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, sprijinit de întregul 
popor cehoslovac, drumul pe care a- 
cesta trebuie să-I urmeze în con
strucția multilaterală a viitorului 
său. Astfel de acțiuni, pe care ideo
logia marxist-Ieninistă, călăuzitoare a 
tuturor comuniștilor, le exclude cu 
desăvîrșire, nu sînt de natură a a- 
propia popoarele socialiste, de a în
tări puterea de atracție a socialis
mului și în alte țări în care clasa 
muncitoare privește cu încredere 
spre cei care își făuresc liber socia
lismul.

De aceea, ca cetățean al patriei 
noastre, simt îndemnul de a-mi ex
prima și pe această cale totala ade
ziune și solidaritate cu politica în
țeleaptă, justă și demnă a partidului 
și guvernului nostru. Profund patrio
tică, această politică este totodată 
profund internaționalistă, ea fiind

Alături de partid 
cu gîndul și fapta

în cursul dimineții de miercuri, 
m-am aflat printre miile de oameni 
ai muncii care au umplut piața din 
fața sediului Comitetului Central; 
am stat în mijlocul lor și am fost 
martorul grandioasei manifestări de 
adeziune la poziția pe care partidul 
și guvernul nostru au adoptat-o față 
de evenimentele din Cehoslovacia. 
Impresiile ce s-au acumulat de-a

IMAMI Șl SCRISORI ADRESATE C. C. Al P. t R.
(Urmare din pag. 1) 

și obștești din județul Gorj au dez
bătut comunicatul ședinței comune 
a Comitetului Central al P.C.R., a 
Consiliului de Stat și a guvernului 
referitor la situația gravă creată 
în R.S. Cehoslovacă, în urma inter
venției militare a celor 5 state so
cialiste. în telegrama trimisă cu 
acest prilej conducerii de partid se 
spune : „Aprobăm cu toată hotărî- 
rea poziția fermă a Comitetului 
Central, care reprezintă poziția în
tregului nostru partid, a întregului 
popor român, potrivit căreia inter
venția armată în Cehoslovacia re
prezintă o încălcare flagrantă a in
dependenței și suveranității națio
nale a acestui stat socialist, a nor
melor unanim recunoscute ale drep
tului internațional. Susținem efor
turile întreprinse de partidul și 
statul nostru pentru ca, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu cele
lalte partide comuniste și muncito
rești, să contribuie la găsirea căi
lor care să ducă la rezolvarea cȚt 
mai grabnică a situației grele în 
care se află poporul cehoslovac ca 
urmare a intervenției armate 
străine. Asigurăm conducerea par
tidului, a statului și pe dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
județul Gorj, alături de întregul 
nostru popor, își vor consacra 
toată energia și capacitatea înfăp
tuirii mărețului program de desă
vîrșire a construcției socialis
mului, înfloririi scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Ro
mânia.".

Subliniind că pătrunderea pe te
ritoriul . R. S. Cehoslovace, stat in
dependent și suveran, a trupelor 
celor 5 țări socialiste, act fără pre
cedent în istoria relațiilor dintre 
țările socialiste, constituie un ames
tec de neîngăduit în treburile in
terne ale unei țări prietene, o în
călcare a celor mai elementare 
norme ale dreptului internațional, a- 
ducînd grave prejudicii cauzei so
cialismului și unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, cadrele didactice și personalul 
tehnico-administrativ din Universi
tatea „AI. I. Cuza“ asigură conduce
rea partidului și statului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
voința lor neșovăitoare de a înfăptui 
fără rezerve hotărîrile Comitetului 
Central al partidului nostru și gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia.

„Ne angajăm să luptăm pentru 
întărirea continuă a unității în ju
rul Comitetului Central și sprijinim 
politica partidului nostru, îndreptată 

. spre apărarea independenței și su
veranității statului, spre întărirea 
unității lagărului socialist, bazată 
pe principiile confirmate în docu
mentele și hotărîrile partidului nos
tru" — se spune in telegrama adre
sată Comitetului Central de către 
comitetul de partid, conducerea 
Universității Babeș Bolyai din Cluj, 
comitetul sindical și comitetul 
U.T.C.

Alături de întregul popor, militarii 
forțeior noastre armate își exprimă 
deplina lor adeziune față de politica 
internă și externă a Partidului Co
munist Român, față de poziția sa 
principială adoptată în legătură cu 
evenimentele din Cehoslovacia.

Cadrele și ostașii au urmărit cu 
deosebită atenție în fața aparatelor 
de radio și televiziune vibranta cu- 

consecvent îndreptată spre prietenia 
reală, trainică cu toate țările socia
liste. Ea a fost afirmată cu tărie și 
în împrejurările actuale de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Comitetului Central al parti
dului, de Marea Adunare Națională 
în Declarația adoptată în sesiunea 
de joi dimineața. în acest document 
sînt arătate în modul cel mai con
vingător căile care pot duce la dez
voltarea și întărirea relațiilor din
tre țările socialiste — prietenie și 
colaborare pe care noi le dorim 
dar care nu sînt de conceput decît 
pe baza respectării independenței 
și suveranității fiecărui stat. Pe 
toți ne-a emoționat profund cu
vîntul partidului ; eJ ne însufle
țește și ne dă un nou imbold în ac
tivitate. Consider că întărirea efor
turilor constructive și creatoare la 
locul de muncă, pentru dezvoltarea 
și apărarea consecventă a cuceririlor 
socialiste, trebuie să fie în acesta 
împrejurări îndatorirea primordială 
a tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, deci și a oamenilor de știin
ță, cultură și învățămînt, al căror 
patriotism luminat este una dintre 
podoabele scumpe ale intelectuali
tății românești.

Acad. Nicolae TEODORESCU

lungul orelor trăite la miting mi-au 
confirmat încă o dată certitudinea fu
ziunii totale între partid și popor. Joi 
dimineață am ascultat cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, la 
Marea Adunare Națională. Ambele 
cuvîntări au exprimat sentimen
tele care ne încercau pe noi toți în 
acele clipe. Atenția cu care au fost 
urmărite cuvintele vibrînd de înaltă 

vîntare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, la însuflețită adunare din Piața 
Palatului, expunerea la sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Națio
nale, Declarația forului suprem le
gislativ al țării. Ei văd în aceste do
cumente de o deosebită importanță o 
nouă și strălucită dovadă a înțelep
ciunii și răspunderii cu care partidul 
și statul nostru apără interesele vi
tale ale poporului român, militează 
pentru relații juste între statele so
cialiste, între toate țările lumii.

în unități și instituții militare au 
continuat și continuă să aibă loc 
adunări de partid deschise. Prin cu
vîntul lor, comuniștii, militarii de 
toate gradele își manifestă — în nu
mele întregului personal al armatei 
— încrederea și devotamentul ne
mărginit față de politica partidului. 
Participanții la discuții subliniază 
hotărîrea întregii armate ca împreu
nă cu poporul să facă zid în jurul 
conducerii de partid și de stat, 
hotărîrea de a fi gata în orice clipă 
pentru a apăra libertatea, indepen
dența și suveranitatea patriei, cuce
ririle revoluționare ale poporului 
român.

★
Generalii și ofițerii din Marele 

Stat Major al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, co
muniști și fără de partid, în însu
flețite adunări, și-au exprimat în 
unanimitate indignarea față de actul 
de ocupație militară a Cehoslovaciei 
de către forțele armate a cinci țări 
socialiste. Ei au dat glas totalei lor 
adeziuni la poziția partidului comu
nist și a guvernului român, angajîn- 
du-se să lupte cu toată hotărîrea 
pentru traducerea în viață a măsuri
lor stabilite de conducerea de partid 
și de stat, pentru a fi oricînd gata 
de a apăra cu toată dîrzenia ființa 
națională a poporului român, inte
gritatea granițelor de stat ale patriei 
noastre socialiste.

Activiștii de partid din Consiliul 
politic superior al Forțelor Armate 
și-au exprimat. în telegrama trimisă, 
deplina adeziune față de poziția fer
mă adoptată de conducerea parti
dului și statului nostru în vederea 
sprijinirii poporului cehoslovac și a

0. IL T. asigură asistență și sprijin 
turiștilor cehoslovaci aflati in tara uoast/â

In țara noastră se găsesc în a- 
ceastă perioadă un însemnat număr 
de turiști cehoslovaci, veniți la o- 
dihnă pe litoral și în stațiunile 
balneo-climaterice. Datorită eveni
mentelor tragice din Cehoslovacia, 
ei nu se pot încă întoarce în țara 
lor. în legătură cu aceasta, ne-am 
adresat tov. Nicolae Bozdog, pre
ședintele Oficiului Național de Tu
rism, care ne-a informat:.

Oficiul Național de Turism din 
România a luat măsuri pentru a 
asigura acestor turiști condițiile ne
cesare găzduirii lor în continuare în 
hoteluri, cămine studențești, case 

răspundere față de patria socialistă, 
față de destinele socialismului, alt 
secretarului general al partidului, 
entuziasmul cu care erau salutate 
frazele sale, au ilustrat convingă
tor că noi toți, fără deosebire de na
ționalitate, întregul popor al Româ
niei socialiste sîntem alături de 
Partidul Comunist Român.

Adeziunea atît de spontan expri
mată este rezultatul unei profunde 
unități între punctul de vedere aj 
conducătorilor țării și al celor 20 de 
milioane de locuitori ai ei. Cu toții 
sprijinim din toată inima politica 
externă a partidului nostru, înteme
iată pe principiile sacre ale inde
pendenței și suveranității, egalității 
în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne — așa cum au fost ele 
exprimate în mod concludent în 
Declarația adoptată de Marea Adu
nare Națională. Cu toții susținem 
poziția sa marxist-Ieninistă, interna
ționalistă, după care fiecare popor 
are dreptul să-și hotărască singut 
soarta, fără presiuni din afara gra
nițelor sale. Iar atunci cînd aceste 
principii sînt date uitării, atunci cînd 
normele de relații normale între sta
tele socialiste sînt încălcate brutal, 
ne manifestăm dezaprobarea față de 
cei care comit asemenea acțiuni și 
deplina solidaritate cu aceia care 
sînt victimele acestor încălcări. Iată 
de ce aprobăm poziția justă adoptată 
de Partidul Comunist Român. Toți 
cetățenii patriei — români, maghiari, 
germani sau aparținînd altor naționa
lități conlocuitoare — sîntem alături 
de partidul nostru, cu gîndul și cu 
fapta. Fiecare la locul său de muncă 
să ne înzecim eforturile pentru a ne 
continua drumul, neabătut, spre de- 
săvîrșirea societății socialiste. Sîn
tem totodată călăuziți de dorința de 
a face totul pentru întărirea prie
teniei și unității țărilor socialiste, 
în interesul socialismului și al pă
cii în lume.

Emerich SCHAFFER
actor’
Teatrul Municipal București

partidului său comunist In aceste 
momente de grea încercare, față di 
măsurile preconizate pentru apăra
rea patriei noastre și a destineloi 
socialismului în România. „Asigurăm 
conducerea de partid și de stat că 
noi, activiștii de partid din Consi
liul politic superior al Forțelor Ar
mate, întregul aparat de partid din 
armată, nu vom precupeți nici un 
efort — și dacă va fi nevoie nici 
chiar viata — pentru apărarea gliei 
strămoșești, a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului român, a inde
pendenței și suveranității țării",

„Colectivul oamenilor muncii din 
secția motoare Diesel de Ia Uzina 
constructoare de mașini din Reșița 
— se arată în telegrama trimisă de 
comitetul de partid și de conduce
rea acestei secții — au aflat 
cu profundă indignare despre intra
rea unor trupe străine în R. S. Ceho
slovacă. Față de această situație, co
lectivul secției asigură Comitetul 
Central și pe dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu ne vom cruța forțele pentru rea
lizarea sarcinilor ce ni le veți trasa, 
contribuind în acest fel la întărirea 
independenței și suveranității scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România".

„Considerăm de datoria noastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a ne exprima și cu acest prilej spri
jinul nostru unanim și ferm față de 
politica P.C.R., care s-a pronunțat 
și se pronunță cu toată fermitatea în 
favoarea dreptului fiecărui stat, mare 
sau mic, de a-și hotărî singur soar
ta și condamnă orice amestec din 
afară în treburile interne ale altei 
țări — se arată în telegrama trimisă 
de Comitetul județean P.C.R. și de 
Consiliul popular județean Olt.

Hotărîrea de a sprijini fără pre
get politica partidului a fost expri
mată, de asemenea, în rîndurile calde 
adresate Comitetului Central și to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal de către numeroase alte organe 
și organizații de partid, de stat, eco
nomice și obștești, uniuni de crea
ție, școli, instituții, întreprinderi a- 
gricole de stat și cooperative agri
cole de producție, de către munci
tori, țărani, intelectuali.

particulare și campinguri. De ase
menea, li se asigură, la cerere, asis
tență medicală gratuită. Ei au toate 
posibilitățile de informare prin 
presă, radio și televiziune în legă
tură cu evoluția situației din Ceho
slovacia.

Oficiul Național de Turism, Au
tomobil Clubul Român, prin a- 
gențiile județene ale O.N.T. și prin 
filialele Automobil Clubului Ro
mân, acordă turiștilor cehoslovaci 
de pe teritoriul Republicii Socia
liste România informații și sprijin 
în legătură cu șederea lor în patria 
noastră.



PAGINA 6 SCÎNTEIA - sîmbâtâ 24 august 1968

Tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Gu ocazia celei de-a 24-a aniversări a sărbătorii 

naționale a Republicii Socialiste România, în numele 
poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale și al guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam, precum și în numele nostru 
personal, vă adresăm dv. și prin dv. poporului frate 
român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări 
Naționale și Guvernului Republicii Socialiste România, 
felicitările noastre cele mai călduroase.

Sub conducerea partidului, prin muncă asiduă și crea
toare, s-au înregistrat în cursul ultimilor 24 de ani mari 
realizări în construirea socialismului. Republica Socia
listă România este astăzi înzestrată cu o industrie și 
o agricultură dezvoltată. Viața materială și culturală a 
poporului rbmân s-a îmbunătățit continuu.

Poporul vietnamez se bucură din inimă de aceste 
strălucite succese ale poporului frate român. In opera 
sa de construire a socialismului și de luptă împotriva 
agresiunii americane, pentru salvarea națională, po
porul vietnamez a beneficiat întotdeauna de simpatia, 
de sprijinul și de ajutorul prețios al poporului român, 
al Partidului Comunist, al Marii Adunări Naționale și 
al Guvernului Republicii Socialiste România.

Folosim acest prilej pentru a vă exprima sentimen
tele noastre de sinceră gratitudine. Urăm poporului 
frate român să înregistreze succese tot mai mari în 
desăvîrșirea construirii socialismului în România,, con
tribuind în acest fel la întărirea lagărului socialist și la 
salvgardarea păcii în Europa și în lume.

Fie ca profunda prietenie și cooperarea frățească în
tre popoarele noastre să se întărească și să se dezvolte 
cu fiecare zi tot mai mult.

HO ȘI MIN
Președintele 

Republicii Democrate 
Vietnam

TRUONG CHINH 
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate 

Vietnam
FAM VAN DONG 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate 

Vietnam

Tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român, a 
24-a aniversare a eliberării României, în numele Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare 
Ungare, al guvernului revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc, al poporului ungar și al nostru personal vă trans
mitem dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din 
țara dumneavoastră salutul nostru. Dorim ca Repu
blica Socialistă România să obțină noi succese în con
struirea societății socialiste, în dezvoltarea economiei 
naționale și în ridicarea vieții culturale.

JANOS KădAr 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului 

Muncitoresc Socialist 
Ungar

JENO
Președintele guvernului 

revoluționar 
muncitoresc-țărănesc

LOSONCZI PAL 
Președintele 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare 

Ungare

FOCK

ungar

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
ȘTEFAN VOITEC

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Gu ocazia celei de-a 24-a aniversări a sărbătorii 

naționale a Republicii Socialiste România, în numele 
populației sud-vietnameze, al Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare și în numele meu per
sonal, am onoarea să transmit Excelențelor Voastre, 
Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, 
Guvernului Republicii Socialiste România și poporului 
frate român felicitări călduroase.

în cei 24 de ani care au trecut, poporul român 
viteaz și harnic, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, și-a construit o patrie prosperă în toate do
meniile. Populația sud-vietnameză se bucură foarte 
mult de victoriile obținute de poporul român și le 
consideră ca propriile sale victorii. Cu această ocazie 
mulțumim sincer Partidului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului frate român pentru sprijinul 
activ și ajutorul prețios acordat luptei noastre împo
triva agresorilor americani, pentru salvarea națională.

Urăm poporului român succese tot mai mari în 
construirea socialismului, în consolidarea apărării na
ționale, contribuind activ la salvgardarea păcii și secu
rității în Europa și în lumea întreagă.

Fie ca prietenia și solidaritatea între popoarele sud- 
vietnamez și român să se întărească și să se dezvolte 
tot mai mult.

NGUYEN HUU THO 
Președintele 

Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de sud

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ooazia sărbătorii naționale a poporului român — 

cea de-a 24-a aniversare a eliberării României — în 
numele Comitetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, al Prezidiului Marii Adunări Naționale, al 
guvernului Republicii Populare Democrate Coreene, al 
poporului coreean și al nostru, vă transmitem dum
neavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, 
guvernului Republicii Socialiste România și întregu
lui popor român calde felicitări.

De la eliberare, poporul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, a obținut mari victorii în 
construcția socialistă a țării și în prezent luptă pen
tru îndeplinirea cu succes a cincinalului.

Poporul coreean se bucură sincer de succesele ob
ținute de poporul frate român în construirea socialis
mului și-l felicită călduros pentru aceste succese.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare care s-au stabilit între cele două țări 
vor cunoaște o dezvoltare continuă și în viitor pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismu
lui proletar, în lupta împotriva imperialismului în 
frunte cu cel american, pentru triumful operei mărețe 
a socialismului, urăm poporului român noi succese în 
lupta pentru înflorirea și dezvoltarea Republicii Socia
liste România.

KIM IR SEN 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Coreea 
Președintele 

Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Democrate Coreene

ȚOI EN GIIEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
Supreme a Republicii 

Populare Democrate 
Coreene

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale, a 24-a aniversare a 

eliberării României, în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adu
nării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Albania și în numele nostru vă adresăm feli
citările noastre și dorim din toată inima poporului 
frate român succese în construirea socialismului în 
țara dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că prietenia dintre po
poarele noastre se va întări și mai mult, în interesul 
lor comun.

ENVER HODJA HADJI LLESHI
Prim-secretar Președintele Prezidiului

al Comitetului Central Adunării Populare
al Partidului Muncii a Republicii Populare 

din Albania Albania
MEHMET SHEHU 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Albania

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

BUCUREȘTI
Vă transmit, Domnule Președinte, caldele mele 

felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii So
cialiste România, împreună cu cele mai sincere urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și a poporului 
român. Nu uit primirea excepțional de călduroasă care 
mi-a fost rezervată cu ocazia vizitei mele în țara dum
neavoastră. Primiți, Domnule Președinte, asigurarea 
înaltei mele considerațiuni.

CHARLES DE GAULLE

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a României, am plăcerea 

să vă transmit, în numele Republicii Arabe Unite și 
al meu personal, felicitările noastre cele mai sincere, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și feri
cire.

Subliniez profunzimea relațiilor prietenești existente 
între cele două țări ale noastre, care se vor întări din 
ce în ce mai mult, în interesul reciproc al ambelor 
noastre popoare.

Vă transmit sincere salutări dumneavoastră personal, 
progres măreț și prosperitate poporului român.

GAMAL ABDEL NASSER,
Președintele 

Republicii Arabe Unite

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am marea plăcere să vă transmit dumneavoastră, 
Excelență, și prin dumneavoastră guvernului și poporu
lui român urări cordiale din partea guvernului și po
porului indian și din partea mea, cu ocazia sărbătorii 
naționale a României.

Mă folosesc de acest prilej spre a vă transmite cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală și de 
continuă prosperitate poporului român.

ZAKIR HUSSAIN, 
Președintele Republicii India

(Urmare din pag. a IlI-a)

care partid poartă răspunderea pen
tru acțiunile sale în fața clasei mun
citoare și poporului al cărui expo
nent este ; el răspunde și în fața 
proletariatului international pentru 
consecințele politicii sale. Nimic nu 
poate însă justifica ingerințele de 
orice natură în treburile interne ale 
unui alt partid.

T. Hama, membru supleant al se
cretariatului C.C. al P.C. din Japo
nia, redactor-șef al ziarului Akaliata :

Sînt deosebit de bucuros că am o- 
cazia să asist la manifestația consa
crată aniversării eliberării poporului 
român. Expresia fețelor pline de 
bucurie ale participanților la demon
strație transmite celor care, veniți 
de departe, le privesc, stimă și pre
țuire, imbold la lupta pentru liber
tate, independență și pace. O impre
sie cu totul și cu totul remarcabilă 
mi-a produs calda manifestare de a- 
deziune și sprijin față de partid, față 
de conducătorii săi. Totul vorbește 
despre o unitate trainică, indisolubilă 
între popor și partid. Nu am fost la 
manifestațiile similare din alți ani ; 
cred însă că această admirabilă uni
tate națională apare acum mai pu
ternică decît oricînd, deoarece po
porul ține să-și manifeste și pe a- 
ceastă cale sprijinul activ, militant 
față de luările de poziție din ulti
mele zile ale conducerii de partid, 
care exprimă o dorință fierbinte de 
a întări prietenia și unitatea cu ță
rile socialiste, cu partidele frățești 
și totodată hotărîrea fermă de a nu 
admite nici o încălcare a principiu
lui neimixtiunii în treburile interne 
— principiu esențial în relațiile din
tre partidele frățești. Și pentru a 
reveni la aspectele demonstrației, aș 
vrea să vă spun că m-a impresionat 
în mod deosebit defilarea gărzilor 
muncitorești, care exprimă încrede
rea partidului în popor și a poporu
lui în partid, dovada voinței maselor 
de a apăra cu orice preț patria, cu
ceririle revoluționare, mersul îna
inte spre socialism.

— Consider ca o deosebită cinste 
prilejul ce mi s-a oferit de a parti
cipa la această mare sărbătoare a 
României — a declarat T. Gotov, se
cretarul prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole. Am vizitat 
unele orașe — îndeosebi de pe lito
ral — și întreprinderi industriale și 
pot spune că ați obținut realizări 
considerabile în construcția socialis
tă. Vreau să adaug că succesele po
porului frate român sînt întîmpinate 
de noi, în Mongolia, cu aceeași bucu
rie ca propriile noastre succese. în 
ultimul timp, relațiile pe tărîm eco
nomic, cultural, științific între țările 
noastre frățești au continuat să se 
dezvolte. Sînt convins că și pe viitor 
ele vor cunoaște același curs ascen
dent. Țin să adresez poporului ro
mân cele mai calde urări de noi suc
cese în tara sa minunată.

Mă bucur foarte mult că am ocazia 
de a fi din nou în România, pe care 
n-am mai vizitat-o din 1960 — a spus 
E. Olgeirsson, președintele Partidu
lui Socialist Unit din Islanda. Ceea 
ce ați realizat între timp sub condu
cerea Partidului Comunist Român,

succesele repurtate de țara dv. în 
opera cu adevărat măreață de con
struire a socialismului, au produs o 
profundă impresie asupra mea. Sînt 
în special impresionat de buna orga
nizare a vieții și activității sociale 
din tara dv., de eforturile vizibile 
ce se fac pentru a asigura clasei 
muncitoare, oamenilor muncii, o via
tă tot mai demnă.

Aflîndu-mă aci, am luat cunoștință 
cu deosebită bucurie de poziția adop
tată de Partidul Comunist Român în 
aceste zile îngrijorătoare legate 
de evenimentele din Cehoslova
cia — care au creat o situație grea 
în mișcarea comunistă internațională 
— am constatat marea simpatie și 
solidaritate manifestate de P.C.R. și 
guvernul român, de toată populația 
tării față de poporul cehoslovac, de 
partidul său comunist.

Printre punctele de vedere comune 
ale partidelor noastre — a spus pre
ședintele P.S.U. din Islanda — men
ționez în mod special grija pentru 
promovarea principiilor independen
ței și suveranității popoarelor, în îm
binare cu principiile internaționalis
mului proletar.

Antonio Feliei, membru al Comite
tului Central al Partidului So
cialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.), și Alberto Semeraro, 
membru al comisiei organizatorice 
și secretar al Federației din Pavia 
ale P.S.I.U.P.:

Totul este minunat la această de
monstrație. Dar ceea ce, după păre
rea noastră, este predominant și im
presionant este unitatea dintre popor 
și conducerea sa. Ea oferă certitudi
nea unei încrederi depline a maselor 
în conducătorii săi. Ne-am convins 
de aceasta în vizitele pe care le-am 
făcut în cursul celor două săptămîni 
de cînd sîntem aci, în orașe și sate, 
în urma contactului direct cu po
porul. Astăzi, constatăm, la scara su
telor de mii de demonstranți, cît de 
aproape sînt oamenii de partid și gu
vern, ce sudură trainică există între 
ei. Noi vedem temeiurile acestei în
crederi remarcabile în progresele 
atît de evidente pe care poporul ro
mân le-a făcut în industrie, în agri
cultură, în celelalte domenii ale ac
tivității sociale. Considerăm ca deo
sebit de semnificativ că această uni
tate se exprimă atît de puternic în 
acest moment. Ea ne arată deplina 
adeziune a poporului față de luările 
de poziție ale partidului dv. din ulti
mele zile, față de principiile expri
mate și susținute de el potrivit că
rora fiecare popor, fiecare partid 
este în drept să-și aleagă drumul său 
spre socialism, potrivit voinței și 
condițiilor proprii, fără ingerințe din 
afară. Poziția dv. este o contribuție 
prețioasă la clarificarea problemelor 
actuale și dezvoltarea unor legături 
prietenești între toate forțele demo
cratice și progresiste. Dorim poporu
lui român noi succese, cea mai de
plină fericire.

Couteau Marcel, membru al C.C. 
al P.C. din Belgia, deputat:

întreaga demonstrație a fost o mi
nunată expresie de încredere și de
votament a poporului român față de

Partidul Comunist Român. O mani
festare cu atît mai grăitoare cu cît 
are loc în aceste momente extrem de 
dificile prin care trece mișcarea 
muncitorească. Ea vădește sprijinul 
comuniștilor, al clasei muncitoare și 
poporului din România față de o po
litică ce răspunde întru totul aspira
țiilor sale vitale. Ea reafirmă tot
odată năzuința partidului, a poporu
lui român spre întărirea solidarității 
cu partidele comuniste frățești și a- 
sigurarea pe baza principiilor 
marxism-leninismului a unei unități 
trainice a țărilor socialiste, a parti
delor comuniste, unitate imperios ne
cesară față de activizarea forțelor 
imperialismului, a cercurilor revan
șarde, a reacțiunii din țările capita
liste. Dacă apar divergențe în miș
carea comunistă, soluționarea lor nu 
este de conceput decît pe baze prin
cipiale, prin tratative, corespunzător 
cu interesele fiecărui popor și partid, 
cu interesele generale ale socialis
mului. în aceasta văd sensul luări
lor de poziție din ultimele zile ale 
P.C.R., călăuzite de grija pentru so
cialism și pace.

Oucible EI-Hadî, membru al C.C. 
al Partidului Eliberării și Socialis
mului din Maroc :

Sîntem foarte satisfăcuți pentru o- 
cazia ce ni s-a oferit de a putea îm
părtăși cu poporul român bucuria 
realizărilor sale în cei 24 de ani de 
la eliberare și de a vedea cu propriii 
noștri ochi grandioasele transformări 
din societatea românească. în timpul 
defilării militare am făcut reflecția 
că, desigur, armata română este e- 
chipată modern ; dar că ceea ce for
mează forța regimului popular din 
România, scutul său de nădejde, este 
înainte de toate unitatea trainică, de 
nedesfăcut, a muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, femeilor, tineretului, 
în jurul partidului comunist, al Co
mitetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceasta 
este o forță cu adevărat atoterea- 
toare, în stare să înfrunte orice în
cercări.

Legăturile care se dezvoltă între 
P.C.R. și Partidul Eliberării și Socia
lismului din Maroc sînt legături de 
prietenie, de înțelegere, de util 
schimb de experiență, în spirit de 
respect reciproc. Aceasta este, desi
gur, temelia trainică a unor relații 
solide, cu adevărat internaționaliste, 
între partidele frățești. Iar orice di
vergențe ar interveni, ele se cer so
luționate pe calea discuțiilor, în jurul 
mesei rotunde și pe nici o altă cale.

— Deși am sosit abia ieri în Româ
nia — ne spune Dimităr N. Ivanov, 
secretarul comitetului de partid din 
comuna Praveț (R. P. Bulgaria) — 
primele lucruri văzute, între care 
noile cartiere din București, dar mai 
ales demonstrația de astăzi, sînt 
grăitoare. La noi sînt cunoscute mun
ca și realizările dv., iar prietenia ce 
o nutresc românilor oamenii din 
Praveț e de dată foarte veche. Ei 
nutresc și azi recunoștință poporului 
frate român pentru faptul că în anii 
grei ai stăpînirii otomane asupra 
Bulgariei, multi patriot! de la noi, 
prigoniți, au găsit adăpost la Giur
giu, unde și-au continuat activitatea, 
iar în lupta pentru eliberare!'. Bulga

riei din jugul otoman multe mii de 
români și-au jertfit viața. Acum, în 
anii socialismului, vechea prietenie 
dintre popoarele noastre a căpătai 
un larg cîmp pentru a înflori con
tinuu.

Indradecp Sinha, membru al Co
mitetului Executiv Central al Consi
liului Național al Partidului Comu
nist din India ;

Consider ca un mare eveniment al 
vieții mele participarea la această 
grandioasă demonstrație populară. 
M-a impresionat în mod deosebit 
unitatea puternică, aș zice uimitoare, 
a poporului român în jurul condu
cerii de partid și de stat, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iz
voarele acestei unități constau, după 
părerea mea, în devotamentul și lo
ialitatea partidului, a conducerii sale 
față de interesele poporului român, 
față de marxism-leninism, față de 
principiile internaționalismului so
cialist. Această unitate internă și în 
spiritul solidarității internaționaliste, 
atît de viu manifestată la această de
monstrație, constituie baza solidă a 
unor mari progrese ale României pe 
drumul socialismului.

Cît privește solidaritatea dintre 
partidele frățești, ea nu se poate în
temeia decît pe respectul indepen
denței fiecărui partid și rezolvarea 
neînțelegerilor ivite, prin discuții, 
pornindu-se de la ceea ce le unește 
— marxism-leninismul și internațio
nalismul.

★

Grandioasa manifestare a oameni
lor muncii din Capitală a căpătat 
caracterul unui impunător moment 
istoric, dînd glas hotărîrii poporului 
nostru de a urma neabătut calea 
trasată de Partidul Comunist Român 
și Comitetul său Central, pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor celui 
de-al IX-lea Congres, pentru ridica
rea patriei noastre pe o nouă treaptă 
de civilizație, pentru apărarea cuce
ririlor noastre revoluționare, a inde
pendenței și suveranității ■■mâniei.

Ca în fiecare an, și în^ț ;tă zi, 
marea sărbătoare a contat în 
locurile de agrement și petrecere, 
unde mii de oameni au urmărit bo
gate programe artistice, oferite de 
echipe profesioniste și de amatori. 
Aceleași flori de foc ale artificiilor 
au'împodobit apoi cerul nopții, noap
te pașnică de sărbătoare. Edificînd 
o lume nouă, ne aflăm în rîndul for
țelor celor mai înaintate ale ome
nirii ; pe fila pe care lumea scrie 
cuvîntul „viitor", pe fila cu titlul 
„Zilele de mîine care cîntă", sub 
motto-ul Iui Marx „Pîine și tranda
firi pentru toți oamenii", se află, 
scriind apăsat, și mîna noastră, mîna 
iscusită și energică a poporului ro
mân. •

Paul ANGHEL
Victor BÎRLADEANU 

George-Radu CHIROVICb 

B. STOIAN s»

Sărbătorirea zilei
de 23 August peste hotare

MOSCOVA. La 23 August, Teodor 
Marinescu, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, a oferit un 
cocteil cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării țării noastre. 
Au participat M. A. Iasnov, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., N. N. Tarasov, 
ministrul industriei ușoare al 
U.R.S.S., M. A. Prokofiev, ministrul 
învățămîntului al U.R.S.S., L. F. 
Iliciov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, miniștri, generali 
și ofițeri superiori, oameni de cul
tură, reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., șefi ai misiunilor diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic, ziariști sovietici și co
respondenți străini.

HANOI. Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Hanoi, Con
stantin Băbeanu, a oferit un coc
teil cu prilejul zilei de 23 August. 
Au participat vice,premieri ai Con
siliului de miniștri și ai Adunării 
naționale, membri ai guvernului, 
deputați și alte personalități ale 
vieții publice din capitala R. D. 
Vietnam, oameni de știință și cul
tură. Au toastat ambasadorul ro
mân și Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc, prim- 
vicepremier și ministru al afaceri
lor externe.

în aceeași zi, ambasadorul român 
a rostit o cuvântare la postul de 
radio „Vocea Vietnamului".

BERLIN. Ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Repu
blica Democrată Germană, Nicolae 
Ghenea, a oferit în saloanele res
taurantului „Lindencorso" din 
Berlin o recepție cu prilejul celei 
de a 24-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

La recepție au participat prof, 
dr. Johannes Dieckmann, pre
ședintele Camerei Populare a 
R.D.G., dr. Heinrich Homann, vice
președintele Consiliului de Stat, 
dr. Kurt Fichtner și dr. Werner 
Titel, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Erhard Krack, K. 
Siebold, miniștri, precum și alte 
personalități ale vieții politice și 
culturale din R.D.G.

VARȘOVIA. Ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia, Tiberiu Pe
trescu, a oferit in saloanele amba
sadei un cocteil. Au participat, 
Jean Groszkowski, vicepreședinte 
al Frontului unității populare, pre
ședintele Academiei poloneze de 
științe, conducători ai principale
lor ministere, oameni de știință și 
cultură, șefi ai misiunilor diploma
tice, atașați militari, ziariști.

PEKIN. Cu ocazia celei de-a 
24-a aniversări a zilei na
ționale, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin, Au
rel Duma, a oferit un cocteil. 
Au participat premierul Ciu En-lai, 
vicepremierii Cen I și Li Sien 
Nien, șeful marelui stat major 
Huan Iun-șen, Go Mo Jo vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării reprezentanților 
populari pe întreaga Chină, și alte 
persoane oficiale chineze. Au fost 
prezenți, de asemenea, șefi ai mi
siunilor diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic, corespondenți 
străini. In timpul recepției, tovară
șii Ciu En-lai și Aurel Duma au 
rostit toasturi.

BUDAPESTA. Ambasadorul Ro
mâniei la Budapesta, Dumitru Tur- 
cuș, a oferit vineri seara în sa
loanele ambasadei un cocteil. Au 
participat Istvan Szirmai, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Miklos Ajtai, membru 
supleant al Biroului Politic al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, Karoly Nemeth, 
membru supleant al Biroului Po
litic al P.M.S.U., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Budapesta 
al P.M.S.U., miniștri.

★
Miercuri dimineața la cimitirul 

Rakosliget din Budapesta, unde 
sînt înmormîntați eroii români că- 
zuți pentru eliberarea Ungariei de

sub jugul fascist, a avut loc solem
nitatea depunerilor unor coroane 
de flori.

în seara zilei de 23 August, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, Dumitru 
Turcuș, a rostit o cuvîntare la 
posturile de radio și televiziune.

SOFIA. Vineri seara, ambasa
dorul României în R. P. Bulgaria, 
Nicolae Blejan, a oferit în saloa
nele ambasadei un cocteil cu pri
lejul celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist. La cocteil au participat 
Pencio Kubadinski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Venelin Koțev, secretar 
al C.C. al P.C.B., Gheorghi Kuli- 
șev, vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R.P.B., Diko Dikov, 
ministrul afacerilor interne, mem
bri ai C.C. al P.C.B., ai Consiliului 
de Miniștri, ai Biroului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, acade
micieni, oameni de știință, cultură 
și artă, activiști pe tărîm obștesc.

HAVANA. Cu prilejul zilei națio
nale a României, Vasile Mușat, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Cuba, a rostit o cu
vântare la posturile de televiziune 
din Havana.

PHENIAN. în capitala R.P.D. 
Coreene a avut loc gala filmului 
„Răzbunarea haiducilor". Au parti
cipat Ițim Koan Sop, președinte al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai 
M.A.E.

TIRANA. Studioul cinematogra
fic Albania nouă a organizat la 
Tirana o gală a filmului românesc. 
Au participat Matntho Bala, ad
junct al ministrului învățămîntului 
și culturii, Misto Treska, președin
tele Comitetului albanez pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
Riza Taushani, director în M.A.E., 
reprezentanți ai instituțiilor și în
treprinderilor din Tirana.

ULAN BATOR. — Asociația de 
prietenie mongolo-română a orga
nizat la Ulan Bator o ședință festi
vă consacrată celei de-a 24-a ani
versări a eliberării României. Des
pre importanța acestui eveniment 
au vorbit D. Sambu, adjunct al mi
nistrului sănătății, membru în 
Prezidiul Asociației de prietenie 
mongolo-română, și Sandu loan, 
ambasadorul României în R. P. 
Mongolă. Cu același prilej, au fost 
vizionate filmele românești de 
scurt metraj „Litoral" și „Bucu
rești". în aceeași zi, în sala Clu
bului lucrătorilor din comerț a 
fost organizată o expoziție de fo
tografii înfățișînd aspecte din ora
șul București și din viața tinere
tului român.

PRESA DIN TĂRilE SOCIAIISTE DESPRE REAIIZĂRILE POPORULUIDOM
Cu prilejul celei de-a 24-a aniver

sări a eliberării României de sub 
jugul fascist presa din țările socia
liste a acordat spații largi consacrate 
realizărilor obținute de poporul nos
tru în anii care au trecut.

Ziarul „Pravda" publică un repor
taj de ia corespondentul său din 
România, despre Combinatul siderur
gic de la Galați. La rîndul său „So- 
vetskaia Rossia" publică sub titlul 
„Sărbătoarea poporului român" o fo
tografie reprezentînd compresoare 
fabricate la uzina din Tîrgoviște. In 
textul care însoțește fotografia se 
arată că în anii care au trecut de la 
eliberare în țara noastră au avut loc 
importante transformări politice, so- 
cial-economice, iar „România a pășit 
departe". Ziarul „Trud" publică sub 
titlul „Sărbătoarea națională a Ro
mâniei", o corespondență din Bucu
rești consacrată combinatului de la 
Galați. „Krasnaia Zvezda" evocă un 
episod din anul insurecției armate 
de la 23 August. „Astăzi este ziua

eliberării României de sub jugul fas
cist" — sub acest titlu ziarul „Sel- 
skaia Jizni" publică două fotografii 
reprezentînd aspecte din țara noastră. 
Ziarul „Izvestia" publică de ziua eli
berării României un reportaj despre 
șantierul naval de la Galați în care 
relevă procedeele tehnologice mo
derne, calificarea muncitorilor de la 
acest șantier.

Sub titlul „După o jumătate de an 
la Fabrica de mașini și motoare 
mici", ziarul „Nepszabadszag" publi
că un amplu material despre indus
tria constructoare de mașini din țara 
noastră, despre realizările obținute 
de oamenii muncii în urma introdu
cerii impetuoase a progresului teh
nic. Materiale consacrate realizărilor 
obținute de poporul român în anii 
care au, trecut de la eliberare publi
că și ziarele „Nepszava", „Magyar 
Hirlap" și „Magyar Nemzet".

Ziarul „Rabotnicesko Delo" men
ționează într-un articol redacțional 
transformările petrecute în anii care 
au trecut de la eliberare, subliniază

creșterea schimbului de mărfuri în
tre Bulgaria și România. Ziarul 
„Trud" publică la rîndul său repor
tajul „Pitești — oraș vechi cu viitor 
pou", iar „Narodna Mladej" relevă 
într-un articol redacțional succesele 
economice ale României și extinde
rea relațiilor în toate domeniile între 
Bulgaria și România. „Kooperativno 
Șelo" publică un articol consacrat 
intensificării agriculturii în tara 
no.astră, „Narodna Armia" inserează 
un material despre uzina de auto
mobile de la Colibași, iar „Ote- 
cestven Front" subliniază într-un ar
ticol redactional importanța hotărî- 
toare pentru poporul român a victo
riei de Ia 23 August obținută sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

Ziarul „Zeri i Populit" publică un 
reportaj amplu despre Combinatul 
siderurgic de la Galați și o fotogra
fie reprezentînd Combinatul siderur
gic Hunedoara, iar „Bashkimi" subli
niază într-un articol redacțional im
portanța insurecției armate de la 
23 August 1944.
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BELGRAD 23 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Toate ziarele din Belgrad 
au publicat știrea transmisă de a- 
genția Taniug din București des
pre sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale. „Ziarul 
„Borba“ intitulează materialul 
„Geaușescu : s-a făcut o mare și 
tragică greșeală care poate avea 
grave consecințe pentru partidele 
comuniste și prestigiul socialismu
lui. încercarea de a se justifica in
tervenția armată este lipsită de 
orice bază“. Ziarul „Politikâ" scrie 
în titlu că „Tratatul de la Varșo
via servește exclusiv pentru apă
rarea de atacurile imperialiste"

★

HAVANA 23 (Agerpres). — Agen
ția Prensa Latina a transmis largi 
extrase din cuvîntarea rostită în 
fața Marii Adunări Naționale de 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu. 
Agent scoate în evidență acele 
pasaj 1 cuvîntării în care se sub
liniază că este un lucru unanim cu
noscut și acceptat în întreaga viață 
internațională că relațiile dintre 
partide și state se desfășoară exclu
siv între conducerile legale ale a- 
cestorâ și nu între grupuri sau per
soane care nu reprezintă pe nimeni.

Agenția citează, de asemenea, cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit cărora în Cehoslovacia „s-a 
săvîrșit o mare și tragică greșeală 
care nu poate avea decît consecințe 
grele pentru soarta unității sistemu
lui socialist și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale". 
Prensa Latina subliniază, de aseme
nea, acel pasaj al cuvîntării în care 
se arată necesitatea de a se pune 
capăt acțiunilor militare împotriva 
Cehoslovaciei, precum și necesitatea 
ca „toate problemele care privesc 
relațiile cu Cehoslovacia să fie re
zolvate prin discuții și tratative cu 
conducerea de partid și de stat 
legală a țării".

★

PARIS 22. — Corespondentul
Agerpres, Al. "Gheorghiu, trans
mite , Poziția Partidului Comunist 
Român, a Republicii Socialiste 
România, a întregului nostru po
por în legătură cu situația din 
Cehoslovacia a stîrnit un viu inte
res în rîndurile opiniei publice 
din Franța.

Sub titlul „București: este inad
misibilă intervenția 
rile interne ale 
Ceaușescu", ziarul 
publică extrase

. rostită la mitingul
Ziarul evidențiază pasajul din cu- 
vîntare în care se arată că inter-

în trebu- 
altora, declară 
„L’Humanitâ" 

din cuvîntarea 
din Capitală

venția armată în Cehoslovacia 
este o mare eroare și un pericol 
grav pentru pacea în Europa, că 
este greu de conceput ca un stat 
socialist să violeze libertatea și su
veranitatea unei alte națiuni so
cialiste și că trebuie găsită o cale 
pentru a se opri imediat și pentru 
totdeauna intervențiile în treburile 
interne ale altor partide comu
niste.

*
23 — Corespondentul 

P. Stăncescu, transmite :
VIENA 

Agerpres, 
Ziarul „Volkstimme" publică o am
plă relatare cu privire la cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale. Ziarul 
scoate în evidență pasajele din cu
vîntări în care se arată că „nimic 
nu a îndreptățit și nici nu poate în
dreptăți" acțiunile armate împotriva 
Cehoslovaciei, precum și faptul că 
aceste acțiuni constituie „o tra
gică greșeală care ar putea avea ur
mări serioase pentru mișcarea co
munistă". „Volkstimme" relevă, de 
asemenea, că secretarul general al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a arătat că Tratatul de la 
Varșovia nu justifică nici o inter
venție în treburile altor țări socialiste 
și a subliniat că „încă nu este tîr- 
ziu să se dea dovadă de rațiune și 
de spirit de răspundere".

/

M. TODOROVICI

Acord de colaborare 
tehnico-stiintifică_> > _>

intre România 
și îlgeria

ALGER 22. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Joi dimineața la Ministerul Afa
cerilor Externe al Algeriei a avut 
loc semnarea unui acord de coope
rare tehnico-științifică între gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Alge
riene Democratice și Populare. 
Din partea română, acordul a fost 
semnat de Corneliu Mănescu, iar 
din partea algeriană de Abdelaziz 
Bouteflika.

Acordul prevede, între altele, 
cooperarea în domeniul perfec
ționării profesionale a unor cadre 
și specialiști, schimburi de infor
mații și documentare în domeniul 
științei și tehnicii etc.

Cu prilejul semnării acordului, 
cei doi miniștri au rostit cuvîntări.

La postul de radio București

Însemnări din 

R. P. Bulgaria
Vineri, postul de radio București 

a transmis, într-una din emisiunile 
sale, însemnări din Republica 
Populară Bulgaria.

După ce și-a împărtășit impre
siile din vizitele făcute în țara 
vecină și prietenă, autorul a evocat 
trăinicia prieteniei tradiționale 
dintre cele două popoare, a cărei 
dezvoltare continuă este în inte
resul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii.

întoarcerea 
delegației române 

din Republica Congo
S-a înapoiat în Capitală delega

ția Republicii Socialiste România, 
condusă de Gheorghe Dobra, vice
președinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, care, la invi
tația guvernului Republicii Congo 
(Brazzaville), a participat la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 5-a 
aniversare a revoluției congoleze.

(Agerpres)

VIETNAMUL DE SUD

Ciocniri puternice în zona
orașului Da

SA1GON 23 (Agerpres). — După 
acțiunile ofensive îndreptate împo
triva tuturor orașelor din delta Me- 
kongului, după puternicele lupte 
din provincia Ta.y Ninh și după 
bombardarea Saigontrfui cu rachete 
și obuze, patrioții sud-vietnamezi 
au atacat în noaptea de joi spre 
vineri orașul* Da Nang, unul din 
punctele cheie ale Vietnamului de 
sud. în zorii zilei de vineri, infor
mează primele știri sosite- în legă
tură cu aceasta, pe străzile Da Han
gului au loc lupte violente între 
trupele patrioților și unitățile a- 
mericane. Cele mai intense ciocniri 
se înregistrează în apropierea ba
zei militare, cea mai mare bază din 
Vietnamul de sud. La ora 11, scrie 
corespondentul agenției France 
Presse, toate clădirile situate pe 
strada principală sînt distruse de 
gloanțe și explozii, unele mai fu-

BELGRAD 22. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 

Luind cuvintul la un miting al 
250 000 de locuitori ai Belgradului, 
Mialko Todorovici, secretar al Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I., 
a arătat :

Sîntem de-a dreptul îngroziți, a 
spus el, căci a avut loc o invazie 
asupra unei țări socialiste, iar aceasta 
sub semnul socialist și, chipurile, în 
numele țelurilor și intereselor socia
liste. Prin aceasta a fost pătat și de
zonorat mărețul drapel roșu proletar 
al lui Marx și Lenin. Prin aceasta s-a 
dat o lovitură grea tuturor forțelor 
progresiste socialiste din lume. Prin 
aceasta au fost amenințate pacea și 
securitatea în Europa și în lumea în
treagă. Dar poporul cehoslovac nu a 
fost înfrînt, el rămîne unit alături de 
partidul său comunist și de condu
cerea sa, pe calea construcției demo
cratice a socialismului.

De două zile se exercită presiuni 
cu tancurile asupra reprezentanților 
poporului, asupra membrilor Parla
mentului Republicii Socialiste Ceho
slovace. se exercită presiuni asupra 
celor mai buni fii ai clasei" munci
toare a cehilor și slovacilor, se în
cearcă să se înfrîngă voința și carac
terul conducătorilor revoluției ceho
slovace.

în epoca noastră, independența na
țională a devenit o necesitate ele
mentară și o condiție pentru dezvol
tarea nestingherită economică, cul
turală si întreaga dezvoltare a tu
turor popoarelor lumii, mari și mici, 
sărace și bogate, dezvoltate și slab 
dezvoltate.

Conducerea noastră politică, Prezi
diul și Comitetul Executiv al C.C. al 
U.C.I., a adoptat o poziție hotărîtă, 
a acordat sprijin popoarelor frățești ■ ... .. ‘ .. ........ • - ■ .....

liste 
sebit 
gure 
nestingherită, independența noastră 
deplină, să asigure mersul continuu 
al comunității noastre socialiste în 
direcția socialismului.

După miting, o coloană de mani-, 
festanți, purtînd drapelele cehoslovac 
și iugoslav, s-a îndreptat spre clădi
rea ambasadei cehoslovace. Aici, 
manifestanții au scandat pentru prie
tenia cehoslovaco-iugoslavă, au ce
rut să. se pună capăt intervenției ar
mate în Cehoslovacia și să fie puși 
în libertate cei mai înalți conducă
tori de partid și de stat ai Ceho
slovaciei frățești. La balconul amba
sadei a apărut ministrul afacerilor 
externe, Jiri Hajek, surprins de eve
nimente în Iugoslavia, care, adre- 
sîndu-se celor prezenți, a spus : „Vă 
mulțumesc în modul cel mai călduros, 
în numele nostru, cei care sîntem 
aici, și al celor care sînt acolo, în 
patrie — a spus el. Vă mulțumesc 
pentru poziția popoarelor iugoslave 
și a tineretului. Acesta este adevă
ratul internaționalism socialist, care 
constituie pentru noi un mare ajutor".

★

BELGRAD 23 (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 23 august, la 
Belgrad a început cea de-a X-a șe
dință a C.C. al U.C.I. prezidată de 
Iosip Broz Tito. La ședință se exa
minează situația creată prin ocupația 
Cehoslovaciei de forțele armate ale 
U.R.S.S., Poloniei, Ungariei, R.D.G. 
și Bulgariei.

se pun în prezent sarcini deo- 
de grele, care trebuie să asi- 
dezvoltarea noastră socialistă

sarcina de a garanta 
apărarea orinduirii Iar 
socialiste

ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, G. Pastore, transmite : 
Ziarul „L’Unita" din 23 august 
publică următoarea declarație fă
cută de secretarul general al P.C.I., 
Luigi Longo :

„Imediat ce a luat cunoștință de 
ultimele evenimente din Cehoslova
cia, Biroul Politic al partidului nos
tru și-a manifestat reprobarea față 
de intervenția militară a cinci țări 
ale Pactului de la Varșovia, consi- 
derînd-o nejustificată. Apreciem că 
numai comuniștilor și guvernului 
din Cehoslovacia le revine sarcina 
de a garanta apărarea sistemului 
socialist și reînnoirea democratică 
din tara lor.

De altfel, acestea sînt poziții pe 
care le-am exprimat cu o mare fran
chețe conducătorilor P.C.U.S. cu care 
ne-am întîlnit la Moscova.

Trecînd pe la Paris, am avut po
sibilitatea să avem un scurt schimb 
de păreri cu tovarășul Waldeck Ro
chet și cu alți conducători ai P.C.F. 
Am putut astfel constata că există 
o substanțială convergentă de opinii 
și aprecieri între cele două partide 
ale noastre cu privire la evenimen
tele din aceste zile".

megă încă, iar la altele focul este 
în toi. Mai multe unități de pușcași 
marini, susținuți de blindate și de 
care „Oritos" cu șase tunuri, mo
bilizate pentru a face față atacului, 
au fost înghesuite în străduțele 
strîmte care duc spre marea bază 
aeriană.

Concomitent cu acțiunea inițiată 
asupra orașului Da Nang, au fost 
atacate și alte importante localități 
sud-vietnameze, printre care fosta 
capitală imperială. Hue, orașele 
Dien Bai și Hol An, din provincia 
Quang Nam, Ta.y Ky (situat la 70 
kilometri sud de Da Nang) și Chu 
Lai, unde se află amplasată o pu
ternică bază americană. Agențiile 
de presă mai citează încă Tien 
Phuoc (provincia Quang Tin), Binh 
Suoc și Duc Pho (provincia Quang 
Nai) unde au avut loc ciocniri de 
mai mică intensitate.

Situația din Nigeria
In Nigeria continuă să aibă loc 

lupte violente între trupele guver
nului federal de la Lagos și cele 
biafreze. Agenția France Presse a- 
rată că autoritățile administrative 
și militare ale Biafrei s-au re
pliat spre Umahia, unul din cele

orașe importante rămase subdouă 
controlul lor. „Trupele federale — 
continuă agenția — se aflau joi 
seara la mai puțin de 10 kilometri 
de orașul Aba. Ele se pregătesc 
să mute cartierul general al fron
tului de la Port Harcourt la Aba".

ale Cehoslovaciei și conducerii' lor 
în lupta pentru dezvoltarea demo
cratică a socialismului, a arătat vor
bitorul. Pentru oricine este în prezent 
limpede că trupele străine nu au 
intrat în Cehoslovacia pentru a apăra 
socialismul în această țară împotriva 
vreunor forte străine sau de unele 
forțe dușmănoase care amenință di
rect dezvoltarea socialistă din Ceho
slovacia. Este vorba de sprijinirea din 
afară, de stimularea forțelor conser
vatoare, birocratice, de oprirea dez
voltării democratice din Cehoslovacia 
și de a se reveni la calea deja fali
mentară pe care însuși poporul ceho
slovac a schimbat-o, a răsturnat-o 
în ianuarie a.c.

Este timpul, a arătat M. Todorovici. 
să fie date uitării, să fie depășite 
relațiile vechi de organizare centra
listă și hegemonistă a mișcării socia
liste internaționale, să înceapă pe
rioada stabilirii unor relații demo
cratice largi, bazate pe egalitatea în 
drepturi, ale tuturor forțelor socia
liste, ale tuturor mișcărilor progre
siste democratice din lume.

Uniunea Comuniștilor din 
slavia, țara noastră socialistă 
au luptat și vor lupta pentru 
menea colaborare, bazată pe egalitate 
în drepturi, între toate forțele socia
liste si democratice progresiste, pen
tru crearea unității tuturor forțelor 
socialiste pe baze democratice, pen
tru triumful păcii și socialismului în 
lume.

întregul nostru popor este conștient 
de situația internațională foarte grea 
si foarte complexă, de situația euro
peană, îndeosebi cea care a inter
venit datorită ultimelor evenimente. 
De aceea, în fața popoarelor noastre, 
în fața comunității noastre socia-

Iugo- 
luntă, 

o ase-

P. C. din Austria o
•v ;r*.

„GRAVE PREJUDICII ADUSE
IDEILOR COMUNISMULUI"
VIENA 23 (Agerpres). — în zilele 

de 22 și 23 august la Viena a avut 
loc o plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Austria, la care s-a discutat situa
ția gravă creată prin ocuparea ful
gerătoare a R. S. Cehoslovace de 
către trupele a cinci state membre 
ale Tratatului de la Varșovia. Co
mitetul Central al P.C. din Austria 
a aprobat Declarația Biroului Politic 
și cea a președintelui partidului, 
Franz Muhri, făcută la posturile de 
radio Și televiziune austriece.

în rezoluția adoptată se arată 
că acesta condamnă ocuparea R.S.C. 
de către trupe ale țărilor socialiste, 
ceea ce reprezintă o încălcare directă 
a normelor relațiilor dintre partidele 
comuniste și țările socialiste. C.C. 
al P.C. din Austria constată că nici 
conducerea P.C. din Cehoslovacia și 
nici guvernul R.S.C., nici președin
tele statului și nici alt 
statului cehoslovac 
vreun ajutor militar.

Sîntem de părere, se 
zoluție, că conducerea 
frunte cu Alexander Dubcek, spriji
nită pe clasa muncitoare din R.S.C. 
călită în luptă și partidul ei comu
nist, în spatele căruia se află marea

organ ales al 
nu au cerut

spune în re- 
partidului în

agențiile de presă transmit
Forțele patriotice ango

leze au uc*s rănit ‘n Peri°ada 
11—17 august numeroși soldați din 
forțele de securitate portugheze — a- 
nunță agenția U.P.I. citind un comu
nicat al trupelor portugheze din An
gola. Comunicatul precizează că for
țele patriotice au provocat deraierea 
unui tren în zona Cavimbe.

Președintele Massamba- 
Debat va conduce delegația țării 
sale la conferința la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africane, s-a anun
țat oficial la Brazzaville. După cum se 
știe, această conferință se va desfă
șura luna viitoare la Alger.

Un comunicat oficial da! 
publicității la Kuala Lum
pur informează că în sud-estul Tai- 
landei s-au înregistrat noi ciocniri în
tre trupele guvernamentale și patrioții 
tailandezi.

Președintele Franței, ge
neralul de Gaulle, va pfezida 
sîmbătă o ședință a Consiliului de Mi
niștri, s-a anunțat la Paris. Agenția 
France Presse subliniază că în mod 
normal această reuniune urma să aibă 
loc la 28 august.

Greva docherilor din La
gos, care dmp de patru zde ® pa_ 
ralizat întreaga activitate a portului, 
a luat sfîrșit, după ce guvernul nige
rian a acceptat revendicările formu
late de muncitorii portuari.

Delegația iugoslavă,
dusă de Mika Spiliak, președintele Ve- 
cei Executive Federale, s-a reîntors joi 
la Belgrad, după vizita oficială de pa
riu zile în Norvegia.

Coasta de Fildeș : Copii din micul sat Baoule, îndrepfîndu-se spre coliba 
în care s-a deschis o nouă școalâ

0 nouă operație de 
transplantare a unei inimi 
a fost efectuată vineri de o echipă de 
chirurgi condusă de dr. Shumway 
Norman de la Centrul medical al 
Universității Stanford din California. 
Operația a fost făcută unui fost agent 
poștal, Lonard Drake, în vîrstă de 42 
de ani, căruia i-a fost transplantată 
inima unui tînăr de 20 de ani. Ac
tuala operație este cea de-a 33-a 
transplantare de inimă din lume. Din 
cei 33 de pacienți se mai află în 
viață numai 11.

Sterea sănătății fostului 
președinte Dwight Eisenho- 
WfîT rămîne critică. în ultimul bu
letin al spitalului Walter Reed se a- 
nunță că starea fostului președinte 
este neschimbată și că nu s-a înre
gistrat nici o îmbunătățire. Inima pa
cientului continuă să funcționeze ne
regulat.

0 puternică epidemie de 
encefalită bîntuie în regiunile ja
poneze Kyoto, Hiroșima și Ibaraki, a 
anunțat vineri la Tokio ministrul să
nătății și bunăstării Sunao Sonoda. 
Pînă în prezent, a menționat el, 75 
de persoane au murit din pricina 
bolii. Autoritățile sanitare au luat mă
suri pentru eradicarea epidemiei.

.majoritate a poporului, este capabilă 
să înlăture orice primejdie care ar 
putea amenința orînduirea socialistă 
în Cehoslovacia.

Pătrunderea trupelor a cinci 
state ale Tratatului de Ia Varșovia 
în R.S.C., se arată în rezoluție, con
travine rezultatelor convorbirilor de 
la Cierna și Bratislava, care au fost 
apreciate pozitiv și de partidul nos
tru. Nu există fapte noi care în 
cursul a atît de puține zile să justi
fice o schimbare atît de radicală a 
punctelor de vedere asupra situației 
din R.S.C.

C.C. al P.C. din Austria atrage a- 
tenția asupra tuturor acestor fapte 
care demonstrează că ocuparea mi
litară a R.S.C. de către trupele a 
cinci state membre ale Tratatului de 
la Varșovia pare a fi urmarea unor 
grave erori de apreciere. Aceste 
constatări ale C.C. al P C. din Aus
tria sînt cu atît mai îndreptățite cu 
cît ocuparea nejustificată a R.S.C. 
aduce prejudicii grave prestigiului 
comunismului în lume, slăbește forța 

■ sa de atracție și, în fine, provoacă o 
situație gravă în mișcarea comunistă 
internațională.

C.C. al P.C. din Austria declară 
din nou că se pronunță pentru res
pectarea autonomiei fiecărui partid, 
respectarea principiului neameste
cului, internaționalismului proletar, 
care numai pe baza unității noi, prin 
diversitate, poate fi pe deplin va
labil.

Comitetul Central al P.C. din Aus
tria consideră că în urma recentelor 
evenimente trebuie să ia atitudine 
împotriva violării acestor principii.

Noi sîntem pentru o soluționare 
politică pașnică a situației create 
prin ocuparea militară a R.S.C. O 
asemenea soluție poate fi doar rezul
tatul unor tratative libere cu repre
zentanții legitimi și aleși ai R.S.C.

O premisă fundamentală a unei 
astfel de soluții politice este deplina 
libertate pentru toți activiștii și in
stituțiile de stat și de partid și asi
gurarea posibilității de a-și desfă
șura activitatea. Dezvoltarea demo
crației socialiste pe baza programu
lui de acțiune al P.C.C. și a pro
gramului guvernamental trebuie să 
fie asigurată. Totodată apreciem că 
în Cehoslovacia partidul poate asi
gura împiedicarea oricăror uneltiri 
ale forțelor antisocialiste din interior 
și din exterior. Nu trebuie să se 
meargă înapoi, la relațiile de dina
inte de ianuarie. Cerem în mod ho- 
tărît retragerea trupelor străine de 
pe teritoriul R.S.C. și restabilirea 
deplinei suveranități a Cehoslovaciei 
socialiste.

C.C. al P.C. din Austria își reafir
mă solidaritatea cu partidul frățesc 
al Cehoslovaciei vecine și cu con
ducerea lui aleasă, precum și cu 
clasa muncitoare din R.S.C., bogată 
în tradiții în lupta pentru o extin
dere și dezvoltare a democrației 
socialiste.

In încheierea rezoluției se spu
ne : „Comitetul Central al P.C. din 
Austria declară că sînt necesare ini
țiative pentru o soluționare politică 
pașnică, pentru a normaliza relațiile 
din mișcarea comunistă mondială și 
a le pune pe baze mai trainice. In 
acest scop, P.C. din Austria va sta
bili contacte cu partidele frățești și 
va sprijini orice inițiativă a altor 
partide frățești care servesc acestor 
țeluri".

Rezoluția C.C. 
al P. C. Francez

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
C.C. al P.C.F., întrunit în plenara 
extraordinară la 22 august 1968, a 
studiat situația Creată de către inter
venția în Cehoslovacia și a adoptat 
o rezoluție în care subliniază că „de
zaprobă intervenția militară în Ce
hoslovacia. Este 'un drept al P.C.C. 
ca, ținînd seama de obligațiile sale 
internaționale, să găsească în sine 
însuși, în clasa muncitoare și poporul 
cehoslovac, în sprijinul țărilor și în 
ansamblul partidelor frățești, forțele 
necesare pentru salvgardarea și dez
voltarea socialismului în Cehoslova
cia".

Un act de violare 
deschisă a principiului 

independenței 
naționale

ROMA 22 (Agerpres). — Direcți
unea Partidului Socialist Unificat 
Italian consideră că ocuparea Ce
hoslovaciei de către armatele celor 
cinci țări membre ale Tratatului 
de la Varșovia „nu-și găsește nici o 
justificare în actuala situație inter
națională și nu poate duce decît la 
agravarea ei. Ea reprezintă un act 
de violare deschisă a principiului 
independenței naționale și a suve
ranității popoarelor, a dreptului fie
cărei țări de a-și construi de sine 
stătător propria orînduire socială și 
politică".

„NIMIC NU POATE 
JUSTIFICA 

INTERVENȚIA"
GENEVA 23 — Corespondentul

Agerpres, Horia Liman, transmite : 
Ziarul „Voix Ouvriăre", organ al 
Partidului Muncii din Elveția, pu
blică un articol de fond semnat de 
Jean Vincent, secretar al partidului, 
intitulat: „Amarul adevăr", „Ne-am 
exprimat părerea noastră, scrie el, 
am condamnat intervenția și am a- 
mintit principiile fundamentale care 
constituie o lege pentru acțiunile 
noastre și însăși țațiunea noastră 
de a exista. Aceste principii au fost 
călcate. O lovitură serioasă a fost 
dată forțelor socialiste și progre
siste din întreaga lume. O lovitură 
care va avea consecințe foarte ne
gative asupra mișcării revoluționare. 
Nimic nu poate justifica intervenția 
care s-a produs, nici așa-zisul apel 
lansat de un grup de membri ai 
C.C. al P.C.C., ai guvernului și ai 
Adunării Naționale care au cerut 
ajutor guvernelor și partidelor fră
țești — nici existența uneltirilor im
perialiste. Cehoslovacia are un gu
vern legal, P.C.C. are o conducere 
statutară și lor le revenea dreptul de 
a aprecia situația țării lor și a par
tidului lor".

Referindu-se la vizita pe cars a 
făcut-o recent la Praga, autorul 
afirmă că ea i-a întărit încrederea 
în P.C.C. „Partidul comunist, po
porul cehoslovac au rămas și rămîn 
credincioși socialismului și alianței 
cu țările socialiste", scrie el. „Nu 
se poate concepe o victorie a unei 
țări socialiste asupra unei alte țări 
socialiste", scrie autorul. „O aseme
nea «victorie» ar constitui o înfrîn- 
gere pentru toți și o mare nenoro
cire pentru întreaga lume socialistă". 
El încheie susținînd necesitatea eli
berării adevăraților conducători ai 
poporului cehoslovac și combate în
cercările de a se restabili puterea 
lui Novotny și a oamenilor lui.

Comuniștii suedezi 
împotriva intervenției

STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 
Ch. Hermanson, președintele Parti
dului de stînga — comuniștii din 
Suedia a declarat că toți comuniștii 
suedezi condamnă intervenția mili
tară în Cehoslovacia și cer ime
diata retragere a trupelor de ocu
pație.

Partidul socialist 
din Chile condamnă 
ocuparea Cehoslovaciei

• SANTIAGO DE CHILE 23. (Ager
pres). — Sub titlul „Partidul Socia
list din Chile condamnă ocuparea 
Cehoslovaciei", ziarul „Ultima Ora" 
publică o declarație a acestui partid 
în care se arată : „Comitetul Central 
al Partidului Socialist din Chile, reu
nit pentru a dezbate situația interna
țională creată în urma ocupării Ceho
slovaciei de către armatele celor cinci 
țări membre ale Tratatului de la 
Varșovia, condamnă în mod cate
goric violarea arbitrară a suverani
tății Cehoslovaciei care constituie o 
încălcare a principiilor autodetermi
nării popoarelor și a internaționalis
mului proletar".
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DE CĂTRE
Declarația Congresului 
extraordinar al P. C.

din Cehoslovacia

Național trebuie să fie puse imediat 
în libertate și trebuie să li se per
mită, ca și președintelui repu
blicii, exercitarea nestingherită a 
funcțiilor și îndatoririlor lor ; toate 
libertățile și drepturile publice tre
buie să fie restabilite imediat, și 
trebuie să se înceapă imediat și să 
se grăbească retragerea tuturor for
țelor armate de ocupație.

Congresul al XIV-lea extraordinar 
al partidului declară că nu recu
noaște nici un alt reprezentant al 
partidului și guvernului, cu excepția 
acelora care au fost aleși pe calea 
democratică obișnuită.

în ce privește consecințele tragice

ale ocupării țării noastre pentru 
cauza socialismului în întreaga lume, 
vă rugăm să sprijiniți din punct de 
vedere politic cauza noastră justă, 
dreaptă și cinstită, să vă exprimați 
părerea reprezentanților partidelor 
răspunzătoare pentru măsura neferi
cită luată împotriva țării noastre; 
examinați posibilitatea și oportunita
tea convocării unei întîlniri a parti
delor comuniste și muncitorești la 
care să participe delegația noastră. 
Apelul a fost semnat de delegații la 
Congresul al XIV-lea extraordinar 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

„Către cetățenii Republicii So
cialiste Cehoslovacia

Azi, 22 august 1968, a fost deschis 
Congresul extraordinar al P.C. din 
Cehoslovacia, care a adoptat ur
mătoarea declarație :

R.S. Cehoslovacă este un stat so
cialist suveran și liber, care se 
sprijină pe voința poporului ceho
slovac. Suveranitatea R.S Ceho
slovace a fost încălcată la 21 august 
a.c. prin ocuparea Cehoslovaciei de 
către trupele U.R.S.S., R.P Bulga
ria, R.D. Germane, R.P. Polone și 
R.P. Ungare. Acest act este motivat 
prin amenințarea socialismului și 
de faptul că ar fi fost cerut de 
unele personalități de conducere 
din Cehoslovacia.

Așa cum a rezultat din declara
ția de ieri a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, din al ' doilea discurs 
rostit la radio de președintele re
publicii, din declarația Adunării 
Naționale și a guvernului republi
cii, cît și din declarația C.C. al 
Frontului Național, nici unul din 
organele competente de partid sau 
de stat nu a cerut această inter
venție.

In R.S Cehoslovacă . nu a fost 
nici un fel de contrarevoluție și 
nu a fost amenințată construirea 
socialismului. Poporul și partidul 
erau capabile să rezolve proble
mele apărute, așa cum a dovedit-o 
încrederea de care s-a bucurat 
noua conducere a partidului în 
frunte cu A. Dubcek.

Ba, dimpotrivă, s-a trecut la rea
lizarea ideilor de bază marxist-le- 
niniste privind aplicarea democra
ției socialiste. Cehoslovacia nu a 
încălcat angajamentele și obliga
țiile sale și nu are nici în viitor 
nici un fel de interes în înrăută
țirea relațiilor cu țările socialiste 
și popoarele acestora.

Au fost încălcate suveranitatea 
Cehoslovaciei, legăturile de alianță 
dintre țările socialiste și Tratatul 
de la Varșovia și înțelegerile la 
care s-a ajuns la Cier na și Bra
tislava.

Unii conducători de partid și de 
stat au fost în mod ilegal reținuți, 
izolați de popor și li s-a luat posi
bilitatea de a-și exercita funcțiile. 
Au fost ocupate unele sedii ale or
ganelor centrale. S-a ajuns în felul 
acesta la o samavolnicie gravă.

Congresul cere în mod hotărît să 
se creeze condiții normale pentru 
activitatea tuturor organelor de stat 
și politice, să fie imediat puși în 
libertate cei reținuți și să li se dea 
posibilitatea să-și exercite func
țiile. ,

în aceste clipe grele, unitatea po
poarelor noastre în jurul partidu
lui devine cerința cea mai arză
toare la ordinea zilei. Nici prin 
intervenția brutală poporul ceho
slovac nu a încetat să fie singurul 
stăpîn al țării sale.

Apărarea libertății patriei noas

tre socialiste este nu numai o ches
tiune a comuniștilor, ci a tuturor 
cehilor și slovacilor și a celorlalte 
minorități naționale, a tuturor 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lilor și tineretului, a tuturor cărora 
le este dragă viața liberă și demnă 
socialistă

Comuniștii își pot exercita rolul 
lor conducător numai devenind cei 
mai activi organizatori ai acțiuni
lor menite să ducă la retragerea 
trupelor străine. Pot realiza acest 
lucru numai dacă sînt strîns uniți 
cu toate forțele patriotice, demo
cratice din societatea noastră. Sta
rea de lucruri care a început la noi 
la 21 august nu poate avea un ca
racter permanent. Cehoslovacia so
cialistă niciodată nu va accepta 
nici administrația ocupanților, nici 
ca la putere să fie colaboranții 
autohtoni care să se sprijine pe 
forța ocupanților.

Cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului declară că recunoaște 
numai pe conducătorii aleși potri
vit legilor cehoslovace, pe preșe
dintele republicii, Ludvik Svoboda, 
pe președintele Adunării Naționale 
și pe alții, precum și pe A. Dubcek 
în fruntea partidului.

Congresul nu recunoaște nici 
măcar ca membri de partid pe 
foștii membri ai C.C. care nu pot 
face față acestei încercări prin care 
trece astăzi țara.

Cerința noastră de bază o con
stituie plecarea trupelor străine.

Dacă aceste cerințe nu vor fi în
deplinite, în special, dacă în timp 
de 24 de ore nu vor începe convor
birile cu privire la plecarea tru
pelor străine cu reprezentanții de 
partid și de stat legali și dacă tov, 
A. Dubcek nu va prezenta poporu
lui în timp util o declarație cu pri
vire la aceasta, congresul adresea
ză un apel ca toți oamenii muncii, 
sub conducerea comuniștilor, să 
declare vineri 23 august la ora 
12,00 o grevă generală națională 
de protest.

Concomitent, congresul hotărăște 
că, în cazul neacceptării cerințelor 
sus-amintite, vor fi luate noi mă
suri, iar după alegerea noului C.C. 
împuternicește noul for ales să rea
lizeze aceste măsuri, fiind singurul 
reprezentant legal al partidului. 
Congresul se adresează tuturor co
muniștilor și tuturor cetățenilor 
cerîndu-le să păstreze în continuare 
liniștea, ordinea și disciplina și să 
nu admită ca din partea noastră 
să fie comise acte care ar putea să 
provoace daune serioase, atît sta
tului, cît și cetățenilor.

Congresul trasează tuturor orga
nizațiilor și organelor de partid 
sarcini de a realiza întru totul a- 
ceastă hotărîre".

Din cei 1 095 delegați prezenți la 
adoptarea declarației, 1 094 s-au 
pronunțat pentru, iar unul s-a ab
ținut de la vot“.

VIZITA LUI SVOBODA
LA MOSCOVA

PRAGA 23 (Agerpres). — în emi
siunea postului de radio legal ceho
slovac recepționată vineri, la ora 
9,15, președintele Republicii Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, a adresat 
poporului următoarea cuvîntare :

„Dragi concetățeni, ieri, 22 august, 
am avut convorbiri cu reprezentanții 
Uniunii Sovietice la Praga în le
gătură cu rezolvarea situației create 
prin intrarea trupelor Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări pe teri
toriul Cehoslovaciei, și îndeosebi în 
legătură cu reinstaurarea funcționării 
normale a organelor constituționale 
ale R. S. C. Deoarece aceste convor
biri nu au dat rezultate satisfăcă
toare, în cursul nopții, de acord cu 
guvernul care s-a întrunit la Hrad 
și se află pînă acum în ședință, am 
cerut convorbiri directe cu cei mai 
înalți reprezentanți ai U.R.S.S.

Astăzi dimineață, ambasadorul 
U.R.S.S. la Praga a transmis pozi
ția pozitivă a conducerii sovietice 
față de această propunere. împreună 
cu mine pleacă dr. Husak, generalul 
Dzur. Piller, Bilag, Indra și dr. Ku
cera.

Despre această călătorie am infor
mat poporul. Mă adresez vouă, tu
turor, cerîndu-vă să sprijiniți acțiu
nile mele în continuare. Vă cer tu
turor să păstrați rațiunea și reți
nerea, ca prin nici un fel de acte 
sau poziții să nu agravați situația 
din țara noastră și atitudinea față 
de reprezentanții trupelor străine. 
Vă cer ca prin poziția voastră con
știentă să sprijiniți crearea condi
țiilor favorabile pentru apropiatele 
convorbiri complicate.

Toți trebuie să înțelegem că acum 
este vorba de găsirea unei ieșiri 
cinstite și demne din această situa
ție care poate avea consecințe dras
tice pentru poporul și patria noastră, 
că se află sub semnul întrebării 
existența Republicii noastre socialis
te și mersul mai departe pe calea 
dezvoltării democratice a patriei 
noastre socialiste în spiritul hotărî- 
rii plenarei din ianuarie a C. C. 
al P.C.C.

Presupun că ne vom înapoia încă 
în cursul acestei seri. Despre rezul
tatele convorbirilor mele voi infor
ma organele constituționale și pe voi 
toți, dragi concetățeni, la înapoierea 
mea".

★

MOSCOVA 23 (Agerpres). - TASS 
transmite: la 23 august a sosit la 
Moscova, într-o vizită oficială de 
prietenie, pentru a discuta probleme 
de interes reciproc, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Lud
vik Svoboda. împreună cu președin
tele R.S.C., în Uniunea Sovietică au 
sosit: general colonel Martin Dzur, 
Vasil Bilak, Jan Pilier, Bohuslav 
Kucera, ministrul justiției (președin-
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tele Partidului Socialist Cehoslovac), 
Alois Indra, Gustav Husak, vice
președinte al guvernului R.S.C.

Au fost întîmpinatl de : Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. , Ghennadi Voronov, Alexei 
Kosîghin, Andrei Kirilenko, Nikolai 
Podgornîi, Dmitri Poleanski, Mihail 
Suslov, Alexandr Selepin, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.; 
Andrei Greciko, ministrul apărării 
al U.R.S.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.

Președintele R.S.C. și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au fost în- 
tîmpinati pe parcurs de numeroși re
prezentanți ai 
Moscova.

oamenilor muncii din
■k

(Agerpres). — Postul 
„Radio liber ai P.C. din orașul 
Praga", recepționat în capitala ceho
slovacă, a transmis că Vanek Silhan, 
împuternicit de Congresul extraordi
nar al P.C. din Cehoslovacia să-l în
locuiască pe A. Dubcek, în absența 
acestuia, a declarat:

„Tragedia actuală a Cehoslovaciei 
trebuie să constituie prilejul unei 
modificări profunde a raporturilor 
dintre țările socialiste. Noi nu vrem 
să trăim în ostilitate cu nici o țară, 
nici chiar cu cele care se comportă 
în prezent față de noi ca inamici".

Cel de-al XIV-lea Congres a cerut, 
în primul rînd, a amintit V. Silhan, 
„retragerea imediată a trupelor de 
ocupație", problemă „asupra căreia 
nu există un compromis posibil, cu 
toate că noi sîntem realiști. Dar, noi 
nu ne opunem unui acord rezona
bil".

în ceea ce privește plecarea pre
ședintelui Svoboda la Moscova, „Ra
dio liber al P.C. din orașul Praga", 
citînd cuvintele lui V. Silhan, subli
niază că Comitetul Central al parti
dului comunist a acordat întreaga sa 
încredere președintelui Republicii 
Cehoslovace, precum și lui Husak și 
Dzur, care îl însoțesc și care au fost 
aleși în noul Comitet Central. în 
ceea ce-i privește pe ceilalți membri 
ai fostului Prezidiu, care fac parte 
dintre însoțitorii lui Svoboda, Comi
tetul Central va adopta față de ei o 
atitudine în funcție de poziția pe 
care aceștia o vor adopta în nego
cierile de la Moscova, adaugă postul 
de radio.

Guvernul cehoslovac, reunit astăzi, 
confirmă, după cum anunță „Radio 
Praga Liberă", că președintele repu
blicii a plecat la Moscova cu acordul 
său.

Guvernul a numit ca membri ai 
delegației pe : Husak, vicepreședinte 
al Consiliului, și Dzur, ministru al 
apărării. Frontul Național a desem
nat pe Kucera, ministrul justiției, 
reprezentînd în guvern partidul so
cialist. Ceilalți membri ai delegației 
nu au fost desemnați de guvern, pre
cizează postul de radio.

PRAGA 23

BELGRAD 23 (Agerpres). — 
Membrii guvernului legal al R.S.C. 
pe care ocupația Cehoslovaciei i-a 
surprins în Iugoslavia au adresat 
un apel tuturor guvernelor și orga
nizațiilor obștești și culturale mon
diale în care exprimă cererea ca 
„pe lîngă măsurile luate pentru re
tragerea armatelor de ocupație, să se 
folosească toate mijloacele de care 
dispun pentru ca conducătorii poli
tici și constituționali ai Cehoslova
ciei să fie eliberați și să-și poată 
exercita îndatoririle, să nu recu
noască nici un fel de guvern sau 
alte organe politice care ar fi for
mate de forțele de ocupație sau sub 
presiunea lor Orice astfel de încer
care nelegală, care este în contra-

★
BELGRAD 23 (Agerpres). — Ota 

Sik, membru al Prezidiului C.C. ăl 
P.C.C., a lansat la 23 august, în nu
mele grupului de membri și func
ționari ai P.C.C. din Belgrad, un apel 
adresat conducerilor tuturor parti
delor comuniste și muncitorești din 
lume în care arată că, în ciuda tutu
ror garanțiilor clare pe care le-a pri
mit P. C. din Cehoslovacia cu prile
jul convorbirilor de la Cierna pe 
Tisa și apoi la Bratislava, s-a ajuns 
la ocuparea prin forță și nelegală a 
R.S.C. Ocupația a dus la intervenția 
nemaiauzit de brutală a organelor 
militare ale celor cinci țări aliate în 
viața partidului, care, cu toate aces
tea, continuă să-și desfășoare activi
tatea, Funcționează normal organi
zațiile de bază, comitetele regionale 
și raionale ale P.C.C., care se pro
nunță în unanimitate împotriva ocu
pării armate a R.S.C. și cer retrage
rea urgentă a forțelor de ocupație.

In condițiile grele ale ocupației și 
în ciuda interdicției s-a întrunit cel 
de-al XIV-lea Congres extraordinar 
al P.C.C. Hot.ărîrile congresului co
respund în întregime cererilor oa-

dicție cu Constituția R.S.C., trebuie 
respinsă, întrucît ea este în discor
danță cu principiile de bază ale 
dreptului internațional și ale suve
ranității statului". Cehoslovacia are 
în continuare un singur guvern legal 
— guvern condus de ing. O. Cernik, 
se arată în apel. Afacerile externe ale 
Cehoslovaciei sînt conduse de minis
trul de externe, prof. dr. J. Hajek. 
Apelul este semnat de acad. O. Sik, 
vicepreședinte al guvernului, prof, 
dr. J. Hajek, ministru al afacerilor 
externe, dr. F. Vlasak, ministrul pla
nificării, dr. J. Trokan, 
construcțiilor, ing. 
ședințele Comisiei 
lare.

de Securitate

C. C i s a r
activează
în ilegalitate

PRAGA 23 (Agerpres). — Pos
tul de radio liber Praga a anunțat 
că Cestmir Cisar, președintele Con
siliului Național Ceh, care a fost 
arestat miercuri dimineața, a reu
șit să scape și activează în ilegali
tate. Intr-un mesaj adresat poporu
lui din Cehoslovacia, Cisar, despre 
care nu se știe unde se află, a afir
mat : „La 21 august am fost ares
tat, dar am reușit să scap. Mă aflu 
acum sub protecția patrioților și 
comuniștilor cehoslovaci. Sper că 
voi putea participa la lucrările 
noului Comitet Central. Am spe
ranța fermă că vom reuși să obți
nem plecarea tuturor trupelor de 
ocupație și să creăm condițiile care 
să asigure poporului o viață nor
mală".

ministrul 
B. Gasparik, pre- 
de control popu-

*

menilor muncii 
a Cehoslovaciei, 
jurul partidului 
precedent.^ Cehoslovacia _  ___
amenințat? de contrarevoluție.

Comuniștii, care semnează acest 
apel, cer ca în contactele cu P.C.C. 
să se discute exclusiv cu organele 
de partid alese de cel de-al XIV-lea 
Congres, să nu fie recunoscuți cei 
care vor încerca să acționeze în nu
mele partidului, cer sprijin frățesc 
pentru P.C.C. și poporul cehoslovac 
în lupta împotriva ocupației nelegale, 
pentru eliberarea reprezentanților 
conducerii partidului și pentru crea
rea de condiții normale de activitate 
a acestuia.

„Totodată vă cerem, se spune în 
apel, ca în această nouă situație să 
studiați încă o dată posibilitatea pu
nerii în aplicare a propunerii condu
cerii P. C. Francez privind convo
carea unei întîlniri a partidelor co
muniste și muncitorești europene, la 
care să se discute despre relațiile 
dintre P.C.C. și partidele comuniste 
ale țărilor membre ale Tratatului de 
la Varșovia".

șl întregii populații 
care s-au grupat în 
într-o unitate fără 

nu este

Jiri Hajek
a plecat 
la O. N. U.

VIENA 23 (Agerpres). — în 
cursul unei convorbiri cu redacto- 
rul-șef al agenției austriece de 
presă „A.P.A.", ministrul afacerilor 
externe al Cehoslovaciei, Jiri Ha
jek, sosit astăzi la Viena, a decla
rat că nu ar fi bine să se folo
sească evenimentele tragice din 
Cehoslovacia pentru a se scoate la 
lumină argumente anticomuniste. 
După o scurtă escală la Bruxelles, 
el a plecat la O.N.U.

NEW YORK 23 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate și-a reluat în 
dimineața zilei de 23 august dezba
terile asupra situației din Ceho
slovacia. Reprezentantul R. S. Ceho
slovace, Jan Muzik, a declarat că 
„situația din țara sa nu încetează 
să se agraveze datorită prezenței for
țelor de ocupație". El a subliniat că 
în ciuda tuturor eforturilor, ocupanții 
nu au reușit să-și impună repre
zentanții lor poporului cehoslovac. 
Delegatul cehoslovac a arătat că do
rește să atragă atenția Consiliului 
asupra următoarelor patru puncte : 
Ocuparea Cehoslovaciei este complet 
ilegală ; numai reprezentanții consti
tuționali aleși în mod legal sînt ade- 
vărații reprezentanți ai republicii și 
poporului cehoslovac și de aceea tre
buie să li se permită să-și îndepli
nească în mod 
constituționale, 
gal al forțelor 
actele forțelor 
din Cehoslovacia sînt ilegale ; înce
tarea completă și imediată a ocupa
ției, retragerea forțelor de ocupație 
de pe teritoriul cehoslovac și restau
rarea deplină a suveranității și inte
grității teritoriale a R. S. Cehoslovace.

Muzik a declarat în încheiere: „Cau
za socialismului este singura pentru 
care luptăm și vom . fi y tt*M’->i care 
să dorim aducerea uno. udicii
mai mari acestei cauze de'?. Judi- 
ciile care au fost deja aduăr^ .leile 
socialismului sînt sacre nu‘ îSjmai 
pentru noi, ci și pentru întreaga ome
nire progresistă".

A urmat la cuvînt reprezentantul 
Senegalului, Ibrahim Bove, care a 
declarat că „guvernul său regretă 
și condamnă 
Cehoslovacia, 
amestec în 
Cehoslovaciei, 
nința nici o 
El a precizat 
în calitate de coautoare, proiectului 
de rezoluție care condamnă inter
venția armată contra Cehoslovaciei 
și care cere evacuarea imediată a 
forțelor de ocupație. Reprezentantul 
U.R.S.S., Iakov Malik, s-a pronunțat 
pentru o amînare a dezbaterii. Dele
gatul american, George Ball, s-a 
opus însă propunerii sovietice, cerînd 
ca dezbaterile să continue. Reprezen
tantul Indiei, G. Partharasathi, a 
reafirmat poziția guvernului său în 
favoarea respectării suveranității și 
integrității teritoriale a Cehoslovaciei, 
ca Și reprezentantul Algeriei, • ^*ț- 
toura, care a exprimat speranț ‘li 
sale de a vedea intervenția .A‘i- 
nată si trupele străine retr; „a din 
Cehoslovacia. Cei doi, însă, au pre
cizat că nu vor vota în favoarea pro
iectului rezoluției.

în încheierea dezbaterilor. Consi
liul de Securitate a trecut la vot. în 
favoarea proiectului au votat zece 
delegați, trei s-au abținut, si două 
voturi au fost contra (U.R.S.S. și 
Ungaria). Prin veto-ul opus de Uniu
nea Sovietică, care este membră per
manentă a Consiliului de Securitate, 
proiectul de rezoluție condamnînd 
ocuparea Cehoslovaciei a fost anulat.

Dezbaterile vor continua.

liber funcțiunile lor 
fără amestecul ile— 
de ocupație ; toate 

străine de ocupație

intervenția armată în 
care constituie un 
afacerile interne ale 
pe care nu o ame- 

agresiune din afară", 
că tara sa se alătură,

ȘEDINJA NOULUI COMITET CENTRAL
PRAGA 23. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen Ioneseu, transmite: 
Radio Praga liberă a difuzat ur
mătorul comunicat cu privire la șe
dința noului Comitet Central:

1. — Comitetul Central, ales de 
cel de-al XIV-lea Congres extraor
dinar, reunit tîrziu în noaptea de 
22 august în prima sa ședință ple
nară, a ales prezidiul său în urmă
toarea componență : DUBCEK,
SMRKOVSKY, CERNIK, SPACER, 
KRIEGEL, SIMON, CISAR, SIK, 
SLAVIK HRDINOVA, LITERA, 
SADOVSKY, COLOTKA, SILHAN, 
MATEJICEK, KABRNA, HEJZ- 
LAR, GOLDSTUCKER, VOJACEK, 
HUBL, MOC, SIMECEK, HUSAK, 
ZRAK, TAZKY, ' PAVLENDA, 
TURCEK, SAMEL.

2. — Plenara a ales în unanimi
tate pe Alexander Dubcek în func
ția de prim-secretar al Comitetului 
Central.

3. — Plenara l-a ales pe Vanek 
Silhan în funcția de secretar și 
i-a încredințat direcția partidului 
în timpul absenței primului secre
tar Alexander Dubcek

4. — Plenara Comitetului Central 
a luat măsuri politice și adminis 
trative în vederea soluționării si
tuației politice grave actuale.

5. — Plenara Comitetului Cen
tral, care este unicul organism con
ducător al partidului comunist în
tre congrese, a invitat organizațiile 
de partid la toate nivelurile să 
urmeze directivele singurului Co
mitet Central legal.

APELUL CONGRESULUI P. C. C. CĂTRE TOATE
PARTIDELE COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

PRAGA 23 (Agerpres). — Con
gresul al XIV-lea extraordinar al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia care a avut loc la 22 august la 
Praga a adoptat un apel către toate 
partidele comuniste și muncitorești 
din lume.

în apel se arată că în ajunul ce
lui de-al XIV-lea Congres extraordi
nar al P.C.C. forte armate ale 
U.R.S.S., R.D.G., Ungariei, Bulgariei 
și Poloniei au ocupat teritoriul 
Cehoslovaciei prin forță, fără nici un 
acord din partea guvernului legal și 
a autorităților de partid și împotri
va voinței populației tării noastre. 
Astfel acest procedeu nejust a îm
piedicat continuarea liniei de dez
voltare începute.

Trebuie să facem față faptului 
grav, se spune în apel, că forțele 
armate ale țărilor sus-mentionate pe 
care obișnuiam să le salutăm ca 
prieteni acționează ca ocupanți. 
Autoritățile legale constituționale 
ale tării noastre și autoritățile de 
partid nu-și pot continua activitatea.

Ele nu au posibilitatea să ducă tra
tative cu privire Ia situația actuală 
pe căile constitutionale normale. 
Ele nu au acces la mijloacele nor
male de comunicații, iar principalele 
autorități sînt internate.

Este neîndoielnic că acest proce
deu grosolan deliberat nu poate a- 
vea decît efecte dăunătoare asupra 
întregii mișcări comuniste și munci
torești internaționale. Vom face tot 
ce ne stă în putință pentru restabi
lirea condițiilor normale de viață în 
tara noastră. în acest scop, o majori
tate mai mult decît necesară a dele- 
gatilor aleși în mod legal care s-au 
întrunit la Congresul al XIV-lea al 
partidului vă adresează un apel ur
gent și vă cere un ajutor imediat.

Pentru a putea să continuăm în 
mod liber să mergem pe calea noas
tră socialistă de dezvoltare conti
nuă, este necesară îndeplinirea ur
mătoarelor cereri : toate autoritățile 
arestate și internate ale partidului, 
guvernului, Adunării Naționale, Co
mitetului Național Ceh și Frontului

zile
GREVA NAȚIONALĂ DE PROTEST A OAMENILOR MUNCII

Ocuparea Cehoslovaciei de către 
trupe străine s-a soldat cu numeroa
se victime în rîndul populației ci
vile, cu serioase pagube materiale. 
Praga, toate localitățile Cehoslova
ciei socialiste au arborat vineri dra
pelele de stat în semn de fierbinte 
dragoste față de patrie. Pe statuia 
eroului național Vaclav, care domi
nă din fața Muzeului național în
treaga piață Vaclawskinamesti, au 
apărut steaguri negre și flori în 
memoria victimelor. Pe ziduri, pe 
stîlpi, în vitrine au fost lipite afișe 
care cer evacuarea imediată a tru
pelor străine. Sînt difuzate mani
feste și ediții speciale ale ziarelor 
și revistelor care au putut apărea 
— în format redus — prin care se 
face un apel la întreaga populație 
de a se uni și mai strîns în jurul 
conducerii de partid și de stat le
gale. Posturile de radio care acti
vează în ilegalitate transmit că tru
pele străine continuă să ocupe sedii 
ale organelor de partid și de stat. în 
urma ocupării Poștei centrale, toate 
comunicațiile telefonice cu străină
tatea au fost întrerupte. Din Bra
tislava se anunță că în oraș a izbuc
nit un val de arestări. în oraș se 
aud împușcături. Devine cunoscut că 
în Boemia de nord s-au înregistrat 
ciocniri violente între populație și 
trupele de ocupație. Postul de radio 
liber arată că feroviarii au reușit 
să retină un tren blindat străin care 
pleca în direcția Pragăi. Consiliul 
Central al Sindicatelor a făcut apel 
la toate sindicatele din lume să pro
testeze împotriva ocupării Ceho
slovaciei.

în această atmosferă încordată, 
populația, respectînd apelurile insis
tente ale postului de radio legal și 
ale ziarelor care mai pot apărea, 
păstrează un calm demn, o atitu
dine cetățenească fermă, hotărîtă. 
neînfrîntă.

Aceeași unitate, aceeași încredere 
fermă în cauza dreaptă a poporului 
cehoslovac. în cauza socialismului s-au 
manifestat și la Congresul al XIV- 
lea al P.C.C., care s-a încheiat în 
poaptea de joi spre vineri. Desfășu
rat în condiții deosebit de dificile.

congresul a adoptat o rezoluție pri
vind situația creată prin pătrunde
rea trupelor celor cinci țări mem
bre ale Tratatului de la Varșovia, 
precum și o declarație către toate 
partidele comuniste și muncitorești 
din întreaga lume. După cum este 
știut, prim-secretar a fost reales 
Alexander Dubcek. Vineri „Rude 
Pravo" a publicat toate materialele 
congresului pe două pagini de mă-

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA 

DE LA EUGEN IONESCU

rimea unei coli duble. Ediția a- 
ceasta specială era smulsă literal
mente din mîinile difuzorilor volun
tari. La apelul Congresului al XIV- 
lea extraordinar al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
muncii din 
au declarat 
între orele 
vă generală națională de protest îm
potriva ocupării Cehoslovaciei de 
armatele străine. în apelul congre
sului se preciza că greva va fi de
clanșată dacă nu vor fi îndeplinite 
cerințele participanților la congres 
de a fi retrase trupele străine din 
Cehoslovacia, de a se începe în de
curs de 24 de ore convorbiri cu pri
vire la plecarea trupelor străine, con
vorbiri la care să participe repre
zentanții de partid și de stat legali 
ai Cehoslovaciei, și dacă Alexander 
Dubcek nu va avea posibilitatea să 
prezinte în mod liber poporului 
cehoslovac o declarație cu privire 
la începerea tratativelor.

Timp de o oră, între 12,00 și 13,00. 
activitatea a fost oprită complet atît 
la Praga cît și în întreaga tară. Cir
culația pe străzile Pragăi a fost 
întreruptă. Colectivele întreprin
derilor nu au părăsit locurile de

oamenii
R. S. Cehoslovacă 
vineri, 23 august. 

12,00 și 13,00, o gre-

muncă. în cursul grevei au sunat 
sirenele și claxoanele automobilelor, 
au bătut clopotele catedralelor. După 
cum au anunțat posturile de radio 
din Praga, Brno, Gottwaldov și 
Ostrava, greva generală a decurs în 
deplină ordine.

Nici chiar în asemenea clipe grele 
oamenii nu au uitat că ziua de vi
neri a fost ziua națională a Româ
niei socialiste. Am primit zeci de 
telefoane anonime prin care cetă
țenii mă rugau să transmit oame
nilor muncii din patria noastră 
urările lor de sănătate și fericire, 
însoțite de calde mulțumiri pentru 
sprijinul internationalist acordat de 
România popoarelor Cehoslovaciei. 
Aceleași cuvinte emoționante mi-au 
fost adresate și pe stradă din partea 
tuturor celor care aflau că sînt ro
mân. Un medic de pe o ambulantă 
îmi spunea : „Pentru poporul nos
tru atitudinea României, a tovară
șului Ceaușescu, pe care l-am în- 
tîmpînat cu drag săptămîna trecută, 
este o expresie de cea mai mare va
loare 
și va 
Vom 
inimi 
porul 
cătorii săi".

Pe adresa 
Praga sosesc 
de felicitare 
August : „Nici în aceste clipe grele 
pentru statul și popoarele noastre 
nu-i uităm pe prietenii noștri. Vă 
mulțumim pentru această poziție și 
salutăm întregul popor român" — 
se spune în telegrama trimisă de 
muncitorii Uzinelor metalurgice Vit- 
kovice din Ostrawa.

Postul de radio a difuzat 
soarea de felicitare a Asociației 
lor partizani din Boemia de 
cu ocazia zilei de 23 August, 
soarea este adresată Doporului ro
mân și tovarășului Nicolae Ceau
șescu. Eă exprimă calda recunoș
tință a întregului popor cehoslovac 
pentru solidaritatea manifestată de 
poporul român, de Partidul Comu
nist Român și de conducerea sa.

a prieteniei frățești care leagă 
lega pe cehoslovaci de români, 
tine minte și vom păstra în 
aceste sentimente pentru po- 
frate român și pentru condu-

ambasadei noastre la 
nenumărate telegrame 
cu ocazia zilei de 23

scri- 
foști- 
nord. 
Scri-

țări ale lumii
STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 

Guvernul suedez și-a exprimat în
tr-un comunicat „profunda înțele
gere pentru durerea și dezamăgirea 
poporului cehoslovac" și convingerea 
„că libertatea și drepturile omului 
vor avea cîștig de cauză asupra 
violenței". Primul ministru al Sue- 
diei, Tage Erlander, 
a primit cu „profund 
privind intervenția în

★
ADDIS ABEBA 23 _________

împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a 
făcut o declarație în care se arată : 
„Cer cu insistență ca toate trupele 
străine care au pătruns pe terito
riul cehoslovac fără consimțămîntul 
guvernului cehoslovac legal consti
tuit să fie retrase fără întîrziere". 
împăratul Selassie a adăugat că tre
buie respectat în mod neabătut prin
cipiul neintervenției în afacerile in
terne ale altor state.

★
HAGA 22 (Agerpres). — „Guver

nul olandez a luat cunoștință cu o 
mare neliniște de intervenția mili
tară a Uniunii Sovietice și a altor 
țări aparținînd Tratatului de la Var
șovia în Cehoslovacia. Din cauza a- 
cestei acțiuni, neliniștea crește în 
lume, în timp ce posibilitățile unei 
destinderi durabile scad din nou", 
se arată în comunicatul oficial al 
guvernului olandez.

★
VIENA (Agerpres). — Vorbind la 

posturile de radio, cancelarul federal 
al Austriei, dr. Josef Klaus, a declarat 
că urmărește cu extremă îngrijorare și 
atenție evoluția evenimentelor din 
Cehoslovacia. El a arătat că invadarea 
teritoriului cehoslovac de către trupele 
sovietice constituie o gravă încălcare 
a Cartei O.N.U. cu privire la dreptu
rile omului și a drepturilor de păstra
re a libertății popoarelor mici.

★
RIO DE JANEIRO 23 — Cores

pondentul Agerpres Vasile Oros trans
mite : Guvernul brazilian a dat publi
cității o declarație oficială condamnînd 
intervenția în Cehoslovacia a trupelor 
sovietice și ale altor patru țări ale Tra
tatului de la Varșovia. în declarație se 
spune : „Invadarea Cehoslovaciei și o- 
cuparea teritoriului ei de forțe ale unor 
țări socialiste, în special ale Uniunii 
Sovietice, constituie un atentat grav

a declarat ci 
regret" știrea 
Cehoslovacia.

(Agerpres). —

contra libertății și suveranității po
porului cehoslovac și încalcă fățiș nor
mele de bază ale relațiilor între state 
stipulate în Carta Națiunilor Unite".

★

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Casa Albă a dat publicității textul unei 
declarații prezidențiale în care se arată 
că „guvernul cehoslovac nu a cerut 
aliaților săi să se amestece în treburile 
sale interne și Cehoslovacia nu era a- 
meriințată de nici o agresiune din ex
terior". După ce se arată că interven
ția „constituie o violare flagrantă a 
Cartei Națiunilor Unite", se cere Uniu
nii Sovietice și celorlalte patru țări 
să-și retragă trupele din Cehoslovacia 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert Mc Closkey, a 
declarat la o conferință de presă : „Noi 
continuăm să recunoaștem guvernul 
legitim al Cehoslovaciei și nu avem 
cunoștință de nici un alt pretins gu
vern".

★
LONDRA 22 (Agerpres). — într-un 

comunicat dat publicității la reșe
dința premierului britanic se arată 
că „ocuparea Cehoslovaciei constituie 
o violare flagrantă a Cartei Națiu
nilor'Unite și a tuturor regulilor ad
mise privind comportarea internațio
nală. Este o tragedie nu numai pen
tru Cehoslovacia, dar pentru Europa 
și pentru întreaga lume. Această aer 
țiune dă o lovitură foarte grea efor
turilor întreprinse de atîtea țări în 
vederea îmbunătățirii relațiilor din
tre Est și Vest".

★

— Corespondentul A- 
_ . Pastore, transmite: în
încheierea întrunirii de la 22 au
gust, Consiliul de Miniștri al Ita
liei a dat publicității următoarea 
declarație :

„Invadarea Cehoslovaciei de către 
-armatele Uniunii Sovietice și ale al
tor țări comuniste din Europa răsă
riteană constituie o flagrantă violare 
a drepturilor suverane ale popoare
lor, a normelor dreptului internațio
nal și a Cartei Națiupilor Unite".

în încheierea declarației sale, gu
vernul italian cere retragerea tru
pelor străine din Cehoslovacia, ast
fel încît să fie restabilită legalitatea 
internațională.

ROMA 23. 
gerpres. G.
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