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In întreprinderile agricole de stat „Cote" înalte

care l'ț

I-

■ !

importantă ramură a agriculturii, deși s-au realizat progrese importante față de.ițriul. trecut, oglindite de faptul că veniturile în fermele zootehnice au fost depășite cu 184 milioane lei, continuă1 să se manifeste deficiențe. .în ceea ce privește creșterea efectivelor, de exemplu, pînă la sfîrșitul semestrului trecut, realizările obținute nu erau > satisfăcătoare la linele specii, ceea ce a influențat negativ obținerea unor sortimente de produse. La vaci și juninci pentru realizarea planului de efective este necesar ca înlocuirea reformelor să fie precedată de măsuri corespunzătoare pentru creșterea animalelor tinere din prăsită proprie.în,sectorul porcin se pune problema măririi, măi accentuate a efectivelor de scroafe matcă, de aceasta depinzînd asigurarea populării la -------- -------------------- a îngrășătoriilor cil un nu- adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. măr corespunzător, de animale destinate producției de carne.Rezultate apreciabile au fost obținute în avicultura ; numărul de păsări a Crescut cu 2,4 milioane în cursul primului semestru, iar producția planificată — depășită cu 6 990 mii ouă. Chiar ! în aceste condiții, există resurse nefruțtificate, îndeosebi în întreprinderile agricole de stat din trusturile Timișoara, Slobozia, Cluj; Ciraiova si Ploiești, care nu au realizat.producția de ouă planificată, în principal, datorită faptului

încheierea unui bilanț este . întot- deauna^ un prilej de analiză retrospectivă, de reflecție asupra drumului parcurs, de depistare a cauzelor'care, au generat plusuri sau minusuri: în evoluția situației economico-financi- are. Pentru factorii de decizie, inter-.; •pretarea cu discernămînt științific a! cifrelor sintetice, rezultante ale altor date primare care le-au precedat, are darul să proiecteze un con de lumină spre viitor, să delimiteze direcțiile și perspectivele de dezvoltare a unei vaste activități econo- mico-productive. în întreprinderile- și fermele agricole de stat analiză rezultatelor obținute reprezintă, nu nu-’ mai o îndatorire proiesională, ci și o curiozitate firească, determinată de faptul că ele se află la primul lor bilanț semestrial după generalizarea aplicării măsurilor de îmbunătățire a conducerii, finanțării, creditării și organizării în sectorul agricol de stat, din martie anul trecut.Avem în fată darea de Seamă » Departamentului I.A.S. care oglindește efectul pozitiv al acestor măsUri, rezultatele privind fructificarea Investițiilor, a puternicei baze tehnico- materiale existente, roadele introducerii în producție a metodelor științifice, ca urmare a faptului că Specialiștii au trecut de la activitatea în birouri la conducerea nemijlocită a procesului de producție în fermele .agricole.în cursul primului semestru a.c.,, că hu. au asigurat numărul de găini, activitatea economico-financiară a în- prevăzut. Deprinderilor agricole de stat s-a. soldat cu o depășire, de 17,2 la. sută a veniturilor totale planificate, în 'condițiile reducerii) cheltuielilor de■ producție; Un indicator sintetic.Csen- "'tial — planul la producția marfă a fost ~ depășit cu 29,2 la sută, cu toate că au fost întîmpinate serioase greutăți determinate de secetă. Sarmina de livrare a fost îndeplinită- la aproape toate produsele.. Este demn de remarcat că în toate trusturile I.A.S. îndeosebi fermele cu profil vegetal și zootehnic au depășit planurile de venituri și au redus cheltuielile planificate. Calitatea superioară a produselor și livrarea la export a unor cantități mai mari decît cele prevăzute au determinat obținerea unor prețuri bune care însumează un aport financiar în valoare de multe zeci de milioane de lei. Lungul șirag al aspectelor pozitive prezintă însă șj anumite discontinuități datorate faptului că în unele întreprinderi și ferme persistă deficiențe care au făcut ca la unele sortimente de produse, planul de livrare să nu fie realizat.Cu ocazia unei recente analize e- fectuate de către biroul Consiliului întreprinderilor agricole de stat din cadrul^ Departamentului I.AlS. â reieșit că, în spatele cifrelor medii, pe țară, se ascund lipsuri asupra cărora trebuie să se concentreze atenția consiliilor de administrație ale I.A.S., conducerilor trusturilor zonale I.A.S și Departamentului. Aceasta cu atit. mai mult cu cît, alături de unități cu bilanț pozitiv, continuă să existe întreprinderi și ferme agricole în care activitatea nu poate fi considerată satisfăcătoare. Spre exemplu, din cadrul

Ing. C. BORDEIANU
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înfăptuirea
eeonomite trasate

SNTiLMREA DINTRE TOVARĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl I0S1P BROZ TITO

La 24 august a avut loc la Vrșaț 
(R.S.F. Iugoslavia) întîlnirea între 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicij Socialiste România, și 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U.C.I.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent

al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România,' și Aurel Mălnășan, am
basadorul României în, Iugoslavia.

Din partea iugoslavă au partici
pat Edvard Kardeli, membru al 
Consiliului Federației, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Mialko 
Todorovici, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., Veliko

Vlahovici, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Vladimir Popovici, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., și lakșa Petrici, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia în România.

La întîlnire s-a efectuat un 
schimb de păreri privind proble
mele relațiilor bilaterale și proble
mele actuale internaționale care in
teresează cele două țări. (Agerpres)

BUCUREȘTENE

ROMANE
Aurel BARANGA
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a umanismului
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inima uriașă a 
o singură iiin- 

așa s-au pe- 
Islaz sau pe 

locuri și date 
mult să aparți-

a României, pagină 
Cartă morală a rela- 
oameni și state, stînd 
perenă

------ ---- ----------
sărbătorii tradiționale 

£

acestei inimi, 
sub o cupolă 

manifestației 
populare desfășurate cu prilejul 

.......... > a poporului

PULSUL

Continuînd „tradiția" din anii pre- cedCnți, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la uzina „Electronica" și uzina de prelucrare a maselor plastice din Capitală au înscris anul a- cesta în bilanțul activității lor noi și însemnate rezultate. Este de relevat că în perioada care a trecut de la începutul anului, colectivele ambelor. întreprinderi și-au îndeplinit planul la toți indicatorii, inclusiv sarcinile ce le revin din programul de creștere suplimentară a producției industriale, stabilit de plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. O comparație este edificatoare : în 7 luni din acest an, față de intervalul corespunzător din 1967, colectivul uzinei „Electronica" din București a realizat o producție globală cu 20,5 la sută mai mare, iar cel de la uzina de prelucrare a maselor plastice a obținut un spor de producție de peste 7 milioane lei. Sînt rezultate cu care muncitorii, inginerii și tehnicienii celor două întreprinderi se mîndresc. Și pe drept cuvînt. Ele reflectă cu fidelitate hotărîrea lor fermă de a-și aduce o contribuție tot mai mare la înfăptuirea sarcinilor economice, cantitativ și calitativ superioare, trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., de Conferința Națională a partidului, pentru actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale.— Hotărîrile Conferinței Naționale a partidului au dinamizat puternic inițiativa creatoare a colectivului nostru în găsirea celor mai potrivite căi și mijloace de ridicare a eficientei economice — ne-a spus tov. ing. 
Mihai Lucaci, directorul uzinei de prelucrare a maselor plastice. Se poate aprecia că rezultatele superioare pe care le-am obținut în acest an au fost determinate în mă- șură hotărîtoare de creșterea intensă a. productivității muncii.în aceeași direcție au fost concentrate eforturile colectivului și la uzina „Electronica", unde, în 7 luni din 1968, productivitatea muncii a sporit cu 15 la sută față de aceeași perioadă din anul precedent. Așadar, amplificarea volumului producției — în cazul celor două uzine — se bazează, în exclusivitate sau în cea mai mare parte, pe creșterea productivității muncii. însă, privit în înlănțuirea cauză-efect, sporul substanțial la indicatorul productivității muncii reprezintă o rezultantă a aplicării unui întreg șir de măsuri și soluții tehnice și organizatorice, din care vom încerca să prezentăm cîteva, a căror influență favorabilă s-a manifestat cu deosebită vigoare.în primul rînd trebuie spus că, la ambele uzine, toate măsurile și soluțiile aplicate în producție nu au avut un caracter întîmplător. Ele au fost gîndite șl înfăptuite pe terenul fertil al acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii,' care a propulsat spre nivele de eficiență

tot mai ridicată întreaga activitate economică. în acest context, o largă aplicabilitate și-a găsit introducerea normelor de muncă cu. motivare tehnică. Pe această cale, la „Electronica", consumul de manoperă pe produse s-a redus, în prima parte a a- cestui an, în. medie cu aproape 4 la sută. Deosebit de elocvent este, în acest sens, cazul atelierului' P.V.C. de la uzina de mase plastice. Aicî, așa cum ne relata tov. Gheorghe Corneei, șeful serviciului organizarea producției, aplicarea normelor cu motivare tehnică a avut un efect dublu : în cele 7 luni care au trecut din acest an, producția a crescut față de plan cu circa 17 la sută, în condițiile în care numărul de muncitori s-a diminuat; oamenii deve- niți disponibili au fost trecuți să lucreze în alte sectoare ale uzinei.
Însemnări
DIN DOUĂ UZINE

român, ceas de simbol și de mîn- 
drie, de sudate enfuziasme deci
se : ziua de 23 August.

In acele clipe, de o solemni
tate fermă, cînd inima fiecărui 
om s-a topit în 
poporului devenit 
|ă, m-am gindit : 
trecut faptele la 
Cîmpia Libertății, 
ce au încetat de 
nă geografiei și calendarului, pen
tru ca să se înscrie într-un singur 
punct, dar pentru veșnicie : în
inima națiunii.

Am fost într-o singură săptă- 
mînă, în piața din fața sediului 
Comitetului Central, în clădirea 
devenită istorică din Dealul Mi
tropoliei, în Piața Aviatorilor, și, 
prin fața ochilor mei uimiți și nu 
rareori înlăcrimați, au defilat sute 
și sute de mii de oameni, simpli 
muncitori venifi de la forje și 
strung, deputafi sosiți din toate 
colțurile țării, soldați defilînd în 
coloane strînse, expresie neuitată 
de forță și curaj, gărzi patriotice, 
oameni maturi, copii la vîrsta fe
ricirii exuberante, din nou șiruri 
nesfîrșite, talazuri nepotolite de 
ființe omenești, de toate naționa
litățile conlocuitoare și de toate 
îndeletnicirile, scandîndu-și ore în-

Există momente cînd inima unei 
najiuni bate într-un singur loc, ca 
o expresie concretă a unui elan 
vital nestăvilit și al unor speranje 
acumulate.

Am auzit această inimă a na
țiunii noastre bătînd un puls co
lectiv în pia)a din fa|a sediului 
Comitetului Central în clipele 
cînd, înaintea a mii și mii de oa
meni, venifi din toate coifurile
orașului la chemarea inimilor
lor îngrijorate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat într-o cu- 
vîntare, devenită' din acea zi filă 
de cronică, poziția partidului și a 
guvernului nostru fafă de eveni
mentele ce se petrec în Ceho
slovacia socialistă și frățeas
că. Am simfit pulsul acestei inimi 
uriașe, de un grav simt al răs
punderii, dar însuflețită de o no
bilă speranță, în clipele cînd, în 
cel mai înalt for al statului, a fost 
pronunțată Declarația Marii Adu
nări Naționale cu privire la poli
tica externă 
devenită o 
fiilor dintre 

1 sub lumina 
socialist.

Am auzit 
ca un gong uriaș, 
uriașă, în timpul

identlfîcă în soluțiile și măsurile ce s-âu aplicat în cadrul acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii, pe care colectivele lor o consideră că un proces permanent, neîntrerupt.Se cuvine subliniat că atingerea unor cote mai ridicate la indicatorul productivității muncii nu s-a făcutcîtuși de puțin prin slăbirea eforturilor pentru calitatea producției. Dimpotrivă. Și ce alt argument mai consistent poate fi adus decît impresionantul volum de produse destinate ' exportului, fabricate de către ambele uzine la un înalt nivel calitativ, în primele 7 luni ale anului 1 Este de relevat că, în acest răstimp, uzina „Electronica" și-a depășit sarcinile de plan la producția pentru export cu. 12 la sută, că n-a primit nici un fel de reclamații din partea beneficiarilor externi. O dovadă în plus că muncitorii, inginerii și tehnicienii din această întreprindere, ca de altfel și de la Uzina de prelucrare 
a maselor plastice, țin la prestigiul „mărcii" fabricii și depun eforturi perseverente ca produsele pe care Ie fabrică să fie competitive în țările unde se exportă.Realizările obținute în amplificarea producției, în creșterea productivității muncii, concomitent cu economiile înregistrate prin reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, au avut efecte pozitive asupra rezultatelor financiare ale activității economice a acestor întreprinderi. Ele s-au concretizat în reducerea sub sarcina planificată- a prețului de cost și în

Dan MATEESCU

în plus, la uzinele „Electronica", prin redistribuirea atribuțiilor muncitorilor auxiliari — în 1968 comparativ cu 1967 — ponderea muncitorilor direct productivi a crescut substanțial. S-a creat pe această bază posibilitatea obținerii nu numai a unui spor de producție, ci și a unei sensibile reduceri a cheltuielilor de manoperă.— O influență pozitivă asupra .qreșteții productivității muncii.,.,,,,^.,., ținut să adauge toV. ing.' Octavian Juncii, director tehnic <țl uzinei „Electronica" — au ayut-o reorganizarea fluxului tehnologic în secțiile de montaj și în unele ateliere de prelucrare, intensificarea acțiunii de tipizare a blocurilor funcționale,, că și extinderea controlului tehnic de calitate după metoda stătistico-mâte- matică.Sub o altă formă, asemenea măsuri — care vizează utilizarea la. un înalt randament a mijloacelor fixe — s-au aplicat și în cealaltă uzină, cea de prelucrare a maselor plastice. Concludente în acest sens sînt rezultatele care s-au obținut în sectoarele de extrudere și folii-confec- ții — unde indicele de utilizare a mașinilor, atins în primele 7 luni ale anului, a marcat nivele în jurul a 95 la sută.După cum se vede, deși din sectoare diferite de activitate, la ambele uzine, accentuarea rolului factorilor calitativi — adică sporirea volumului producției prin creșterea substanțială a productivității muncii

â.
(Continuare !n pag. a III-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

Broșura a apărut în tiraj de
masă

externe

V

a

picioarele

chiul omenesc, (Continuare în pag. a III-a)bucnește e^gal, nestăpînit,
(Continuare in pag. a IV-a)

ne spune aglomera- camera de

halta de anticame- pe care stă ferm con- partidului și statului Ne exprimăm totala

fermele industriale ___ _______trustului I.A.S. Galați nu au realizat planul de venituri decit în proporție de 74 la sută, iar cele din trustul Timișoara 96 la sută, ceea ce trage în jos media rezultatelor.Un efect economic salutar îl au măsurile pentru ridicarea producției medii în zootehnie, unde se poate spune că producția și beneficiile sînt condiționate de activitatea de fiecare zi, fără nici o excepție. în această $

• Sărbătorirea zilei de 
23 August în jară o 0- 
rînduirea noastră socia

lista în plin progres

• Nezdruncinata uni

tate în jurul partidului 
a tuturdr, fără deosebire 
de naționalitate
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IN EDITURA POLITICA

A APĂRUTt

„PRINCIPIILE DE BAZĂ 
ALE POLITICII EXTERNE 
; A ROMÂNIEI"

Ședința comuna a Co
mitetului Central al 
P.C.R., a Consiliului de 
Stat și a Guvernului 
Republicii Socialiste 

România

— 21 august 1968 —-

SESIUNEA EXTRAORDI
NARA A MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE A RE
PUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

— 22 august 1968 —

Una din mîndriile industriei ieșene : Uzina de prelucrare a maselor plastice. De curind aici a intrat în funcție o nouă secție Foto : Agerpres

fierbinte
romanescPfîri fața Pauperelor, o locomotivă diesel-hidrauli- că împinge un șir de va- reportaj de la Combinatul siderurgic Galati goane cu cale de turnare. r Trenulețul acesta șe pierde --------------------- ----------------în larma industrială din jur, printre mastodonții de tate fără seamăn și, cînd beton și metal-de’pe vastul - •platou siderurgic al Galaților. ..■-La^ intervale precise, aici. ultima zvîcnire încetează, trenUlețul acela anonim pornește spre oțelărie. Ri- _______________ r______ _______ tualul se repetă de nu știu la. furnalul de 1 700 metri, cîte ori pe zi, a intrat în- are loc spectacolul mifacu- tr-un mecanism în care cu los ai șarjelor. 'Șiivoiul in- greu mai poți afla vibrația ---j—răscolitoare a începutului.Ritualul acesta a inaugurat — începînd de la 20 aprilie 1968 — o nouă tradiție în _______ ___   _.T_. .   bătrîna schelă a Galaților, te-ai. aștepta., E o culoare adăugind la cele douăspre- :_______ : '■ . ■ ! zece legende cu care estenu o înregistrează, dar o- dezmierdat orașul, datele chiul omenesc, frapat de reale ale celei de-a trei- inedit, o reține. Șuvoiul iz- sprezecea...bucnește egal, nestăpînit, întrebăm de Ion Dinu, secundele sint de. o fertili- inginerul-șef al sectorului

candescent — 'privit cum țîșnește pe fundalul de lumină al unei zile potopite de soare — pare mai mult profiriu decît roșu, cum t. ’. .. ‘pe care tablourile sinoptice

furnale. Cineva că l-a văzut la tor. II găsim în comandă.Undeva, sub noastre, zece kilometri de benzi transportoare aleargă neobosite spre furnal. Un flux unic, cu o țintă unică, în prima etapă, șleaurile acestea vii, în veșnică mișcare, ascunse de privirea omului, dar controlate riguros de creierii electronici plantați de el la răspîntii decisive, vor trebui să ruleze spre furnal 1 440 000 tone de aglomerat. Cele 118 fluxuri automate de la depozite se concentrează aici,

la agiomerator, sinteză a fontei, ra furnalului.Ion Dinu își consultă ceasul. , i— Ați fost la elaborare ?— Am fost.Nu întreabă cum a mers. Știe. Oriunde s-ar afla, telefonul, irfterfonul, ecranele mici, cu sinusoidele acelea luminoase, subțiri, delicate chiar, fantastice, îl pun la curent, îl informează. Observi la el acea văpaie interioară, a pasiunii profesionale. O simți în gest, în cuvînt; n-o determini cu exactitate, dar o știi și te emoționează.— Ați lucrat la atîtea 
llie TANĂSACHE

Pe adresa Comitetului Central ah Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească, din toate colțurile tării, numeroase telegrame și scrisori ex- primînd unitatea indestructibilă a întregului popor în jurul conducerii de partid și de stat, adeziunea deplină la Declarația a- doptată, de Marea Adunare Națională cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României. Telegramele și scri- ■ sorile, mesaje ale încrederii nețărmurite a tuturor oamenilor muncii— români, maghiari, germani și de alte naționalități — în politică înțeleaptă, constructivă a partidului și statului nostru, sînt semnate de organizații județene și municipale de partid, organizații de masă și obștești, colective din fabrici și Uzine, din ferme și cooperative agricole de producție, instituții de învățământ, unități de cercetare științifică, personalități ale vieții cultural-artistice, studenți, elevi și militari, simpli cetățeni ai țării.în aceste telegrame și scrisori se manifestă aprobarea deplină 
a eforturilor depuse de partidul nostru pentru soluționarea crizei din Cehoslovacia, pentru depășirea acestui moment greu prin promovarea principiilor neamestecului în treburile interne, a suveranității și egalității în drepturi, a respectului reciproc. Fiecare semnătură e o mărturie a vibrantei credințe nestrămutate în triumful ideilor socialismului și comunismului, un angajament ferm de înzecire a eforturilor fiecăruia, la locul său de muncă, pentru înfăptuirea programului Congresului al IX-lea de dezvoltare generală a tării.

în telegrama Comitetului ju
dețean de partid Vaslui se subliniază :. „Sprijinim pe deplin eforturile conducerii partidului

nostru, ale altor partide comuniste si muncitorești în vederea soluționării situației din Cehoslovacia, pentru ca poporul cehoslovac să fie lăsat să-și rezolve singur problemele sale interne. pentru a-și stabili conducerea sa în mod liber și democratic, pentru a hotărî în mod independent căile înaintării sale pe drumul socialismului și comunismului.Dăm o înaltă prețuire poziției principiale, dîrzeniei, curajului revoluționar manifestat de către conducerea partidului și statului nostru în frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Această poziție exprimată cu deosebită claritate și putere de convingerp înflăcărează întregul nostru popor, îi înzecește hotărîrea de a fi la înălțimea timpului pe care-I trăim".Comuniștii, toți cetățenii — muncitori, țărani, intelectuali — se spune în telegrama trimisă de activul organizației de partid din județul Vîlcea — își exprimă deplina aprobare și a- deziune față de poziția demnă, pătrunsă de înalt umanism și fermitate patriotică, de profundă răspundere pentru cauza socialismului. a unității țărilor socialiste, ducerea nostru, noastră aprobare față de principiile care stau la baza întregii. noastre politici externe.Participanții la plenara Comitetului județean de partid Galați cu activul scriu, între altele, în telegrama adresată Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu : „în aceste momente grele pentru poporul frate ceho- slovac,_ ne exprimăm deplina noastră solidaritate cu cauza sa dreaptă și avem convingerea că, sub conducerea partidului său comunist, va rezolva cu succes toate problemele legate de mersul înainte al societății socialiste

cehoslovace. întreaga organizație județeană de partid, toți oamenii muncii din cuprinsul județului aprobă și susțin cu înflăcărare poziția partidului nostru, principiile constructive pe care se fundamentează politica externă a statului nostru — principii subliniate în Declarația adoptată de Sesiunea M.A.N. Asigurăm conducerea partidului că vom lupta cu trup și suflet pentru a contribui, împreună cu întregul nostru popor, la traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului și a statului nostru.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, c§» pretutindeni, în fabrici, uzine, pe șantiere, în instituțiile de învăță- mînt, în comunele și satele județului nostru, toți comuniștii, toți oamenii muncii vor face zid în,jurul partidului nostru comunist, că ne vom înzeci eforturile, vom întări ordinea și disciplina pretutindeni, pentru a îndeplini în mod exemplar programul politic și economic stabilit de Congresul al IX-lea al P.C.R. și de Conferința Națională".în telegrama trimisă de colectivul de muncă al Combinatului de cauciuc sintetic din o- rașul Gheorghe Gheorghiu- Dej se arată : „Asigurăm conducerea partidului și statului nostru că, în aceste momente, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni ai combinatului nostru își strînge și mai mult rîndurile în jurul Comitetului Central al P.C.R. și guvernului, își va înzeci eforturile pentru traducerea în viață a politicii externe a partidului și statului nostru, la baza căreia stau principiile independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne ale altor popoare".
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Sărbătorirea zilei
de23 August în țară
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ALBA MIA

Anticul Apullum și-a deschis, în zorii zilei de alaltăieri, larg porțile pentru a primi la sărbătoarea națională a României socialiste pe solii muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din tînărul județ Alba.într-o atmosferă entuziastă, demonstrația a fost deschisă de pionieri — tinerele vlăstare care mîine vor fi chemate să ducă mai departe idealurile de muncă pașnică, creatoare ale locuitorilor din ținuturile Albei.în coloanele demonstranților pășesc alături, animați de aceleași sentimente și idealuri, de aceleași gîn- duri și hotărîri, oameni ai muncii români, maghiari și germani. Istoria zbuciumată a Albei Iulia, leagăn al aspirațiilor de dreptate socială și independentă națională, înscrie azi un nou capitol. Prof. Tit- Liviu Lascu, directorul liceului „Ho- ria, Cloșca și Crișan". ține să-și împărtășească emoția : „Județul Alba nu înseamnă numai cetățile de la Alba Iulia, Căpîlna, Stremț, ci și noile cetăți industriale, înfloritoarele unități agricole — roade ale socialismului. Idealurile patriotice pentru care și-au jertfit viața la Alba Iulia, Horia, Cloșca și Crișan — nume pe care cu cinste, le poartă liceul nostru — sau un Avram lancu, își găsesc astăzi înfăptuirea în marea operă condusă de partid".Rînd pe rînd, în însorita zi de august, defilează, sub faldurile drapelelor tricolore și roșii, muncitori, ingineri și tehnicieni de la fabricile „Refractara" și „Ardeleana", sala- riați ai întreprinderii de industrie locală și Atelierelor centrale, cooperativei meșteșugărești „Mureșul", întreprinderii de morărit și panificație, tipografi, profesori, învățători, medici. Ca un .singur glas, expri- mîndu-și dragostea, devotamentul și încrederea față de partid, ei își a- firmă hotărîrea de a-și spori eforturile pentru înflorirea patriei socialiste.— Viitorii ani — ne spune ing. Iosif Bilele, activist la comisia economică a comitetului județean de partid — vor dovedi că acest ținut nu este numai „patria vinurilor". Iată doar cîteva puncte de reper ale ridicării județului pe o nouă treaptă de dezvoltare economică și socială : la Sebeș se află în construcție un puternic combinat de industrializare a lemnului, la Cîm- peni, în inima Tării Moților, se va pune temelia unui alt combinat, care va valorifica resursele lemnoase și energiile omenești din- Munții Apuseni, aici, în Alba Iulia,.,se yor construi o fabrică de porțelan și o autobază modernă. Se lărgesc, de asemenea, capacitățile de producție ale fabricilor existente. Sînt în curs sau vor începe în curînd construcțiile unor importante edificii social- culturale și blocuri de locuințe".Un grup de țărănci cooperatoare poartă pe umeri coșuri cu legume și fructe, fire de porumb, roade ale muncii lor harnice, unite, dovada dărniciei ogoarelor. Sînt cooperatorii din Alba Iulia, Micești. Ciugud, Seușa, Vițu de Jos și Teiuș, care au dobîndit succese în lupta cu seceta.Anticul Apullum trăiește astăzi sub semnul însuflețitor al unor mari prefaceri, sub semnul împlinirilor socialiste.
Ștefan DINICA

ritul dragostei față de patrie, față-de glia străbună. 23 August este ziua care a marcat împlinirea năzuințelor poporului nostru muncitor, ale țărănimii și intelectualității, ale mele personale. De aceea, cît de bătrîn sînt, nu pot să nu particip la această sărbătoare a demnității naționale a poporului român".
Nistor TUICU

IAȘI
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Piața Unirii din Iași unde în urmă cu un secol s-a legat prima Horă a Unirii, a cunoscut în ziua de 23 August, cu prilejul mitingului și demonstrației oamenilor muncii, animația

por angrenat într-o măreață operă de construcție economică și socială.Un puternic entuziasm, exprimat prin ropote de aplauze, au stîrnit noile tractoare U 400, primele din familia tractoarelor de 40 CP destinate unei game largi de lucrări : în legumicultura, viticultură, pomicultură etc. în cinstea zilei de 23 August colectivul uzinei a produs primele 50 tractoare de 40 C P, din care 20 au fost trimise pentru a participa la demonstrația oamenilor muncii din Capitală. Pînă la sfîrșitul anului alte două tipuri din aceeași familie vor fi lansate în fabricație.Ca întrrun singur glas toți participanta la demonstrație și-au afirmat încă o dată, din adîncul ființei, coeziunea monolitică în jurul partidului comunist — marele stegar al voinței naționale — ferma hotărîre

naționalitate, sprijină politica partidului și statului nostru, care propria lor politică, emanînd voința lor neclintită. îi văd pe strîns uniți și sînt mîndru că la această demonstrație, umăr umăr cu ei, se află toate cadrele noastre universitare, studenții — români, maghiari, germani. Toți sîn- tem solidari cu politica externă a statului nostru, pătrunsă de grija și preocuparea plină de răspundere pentru’ cauza prieteniei și colaborării tovărășești cu statele sistemului socialist, a unității sistemului socialist mondial, pentru găsirea căilor în vederea depășirii greutăților și neînțelegerilor în relațiile dintre unele țări socialiste".Demonstrația oamenilor muncii a fost încheiată de coloana sportivilor, o imagine viguroasă a tinereții 
I

este din toți azi, la

CRAIOVA

Peste 100 000 de demonstranți au trecut ieri prin fața tribunelor instalate în Piața „Al. I. Cuza" din centrul municipiului Craiova, în rîndul lor am recunoscut muncitori, maiștri de la Uzinele „7 Noiembrie", de la „Electroputere" și din alte întreprinderi ale municipiului Craiova, țărani din sateie județului Dolj, ingineri, profesori.Doljul anului 1950 consemna primele semne ale industrializării, își făcuseră apariția pe harta economică a orașului Craiova Uzina „Electroputere", și fabrica de mașini agricole „7 Noiembrie". în anii următori s-au ivit combinatul chimic, termocentrala, întreprinderea de prefabricate din beton, fabrica de confecții, uzina de reparat locomotive Diesel electrice și altele. în legătură cu dezvoltarea economică a județului Dolj, ing. Alexandru Heinrich, director general al uzinei „Electroputere", ne-a declarat:__  Curînd se împlinesc 18 ani de cînd am devenit cetățean al orașului Craiova. în acest interval de timp am fost martor al prefacerilor uriașe care au făcut dintr-un oraș înapoiat o cetate a industriei și culturii. însăși uzina în care lucrăm a cunoscut o dezvoltare fără egal....Trec constructorii de mașini agricole, care numai de la începutul a- cestui an au asimilat 8 noi tipuri de utilaje destinate cîmpiilor țării. Urmează apoi chimiștii de la Ișal- nița. Vîrsta lor medie nu depășește 26 de ani. Meseria de chimist este nouă pe meleagurile oltene. Dar, într-un timp scurt, ei au reușit să-șj însușească tehnologia modernă, să mînuiască cu pricepere aparatajele de înaltă tehnicitate.Participant^ scandează fără întrerupere : „P.C.R.", „Noi muncim cu hărnicie pentru scumpa Românie", scandează numele secretarului general al Partidului Comunist Român. Pe o uriașă pancartă citim : „Sprijinim întru totul Declarația Marii A- dunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României".în coloanele nesfîrșite zărim un bătrîn îmbrăcat în straie populare specifice portului oltenesc. Am aflat că este învățătorul pensionar Mari- nescu-Murgaș, în vîrstă de 90 de ani. Deși la o vîrstă destul de înaintară, a ținut să ia parte la această sărbătoare. L-am rugat să ne1'spună cîteva cuvinte despre sărbătoarea națională a poporului nostru. „Nu pot să lipsesc de la această măreață sărbătoare. ne spune el. Am educat trei generații de oameni — tată, fiu, nepot __ și pe toți i-am crescut în spi-
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Aspect de Io demonstrația oamenilor muncii din municipiul Piteștigreu de redat în cuvinte a manifestării unei puternice unități în jurul partidului, a conducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae Ceausescu.Lungile coloane de oameni ai muncii, care au trecut — înțr-o puternică atmosferă de entuziasm — prin Piața Unirii’, au înfățișat cele mai de seamă rezultate ale activității lor creatoare, roadele muncii lor pașnice. Iată-i, de exemplu, pe reprezentanții uzinei metalurgice care livrează 65 la sută din producția totală de țevi sudate a țării, pe făuritorii produselor de mase plastice, iată coloanele tuturor întreprinderilor industriale noi care au transformat în esență tabloul economic al vechiului Iași, Ei își afirmă aici, prin panouri și care alegorice, hotărîrea de a munci pentru dezvoltarea continuă a economiei țării, pentru întărirea și propășirea ei socialistă.Coloanele de manifestant! trec timp de aproape trei ore prin Piața Unirii. Ele scandează: „Comitet Central iubit, în jurul tău sîntem zid", ’ „Ceaușescu și poporul". Glasul mulțimii rostește astfel, subliniind viguros, sentimentul profund al unirii tuturor forțelor națiunii române în sprijinirea politicii partidului, în apăiarea intereselor majore ale României socialiste, cu înfăptuirile el istorice, cu marșul ei neabătut către nobilele țeluri ale socialismului și comunismului.
Manole CORCACI

de a munci cu însuflețire pentru înflorirea patriei socialiste.
Nicolae MOCANII

patriei noastre, devotată trup și suflet cauzei sfinte a poporului muncitor.
Alexandru MUREȘAN

CLUJ SUCEAVA

GLORIOASA ANIVERSARE
A POPORULUI ROMÂN

SOCIALISTA
I PLIN PROGRES

Cezar BALTAG

Nezdruncinata unitate 
in jurul partidului 

a tuturor, fără deosebire 
de naționalitate

BRASOV
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în orașul de la poalele Tîmpei, cea de-a 24-a aniversare a eliberării patriei noastre a fost sărbătorită cu un puternic elan patriotic, sub semnul hotărîrii zecilor de mii de demonstranți de a înfăptui cu abnegație și devotament politica partidului.Un grup compact de autocamioane se apropie de tribune. Un panou uriaș așezat pe unul dintre autocamioane prezintă succesele obținute de la începutul anului de colectivul cunoscutei uzine: depășirea producției marfă cu 100 milioane lei, sporirea productivității muncii cu 3,2 la sută față de 2,9 la sută prevăzut, peste 500 de autocamioane date peste prevederile planului.Surpriza cea mai plăcută pe care colectivul uzinei o face brașovenilor constă în noile autocamioane de 7 tone.Domnește o atmosferă de înflăcărare. de adînc patriotism. Zecile de mii de manifestanți scandează lozinci prin care-și manifestă atașamentul profund față de politica partidului și guvernului, expresie a intereselor vitale ale poporului român, închinată înfloririi națiunii socialiste, o politică străbătută de înaltele principii ale internaționalismului socialist, ale păcii și colaborării între popoare.Demonstrația oamenilor muncii din Brașov este încheiată de reputatul colectiv al Uzinei de tractoare. Bucurîndu-se de o bună apreciere pe piața mondială, datorită caracteristicilor tehnico-economice și funcționale superioare, tractoarele românești sînt exportate în circa 50 de țări ale lumii. Acești „mesageri" reprezintă nivelul atins de industria românească în anii construcției socialiste, talentul și hărnicia unui po-

Demonstrația de 23 August a oamenilor muncii clujeni ,s-a desfășurat într-o atmosferă de puternică șj amplă manifestare a unității oamenilor muncii, a tuturor locuitorilor — români, maghiari și de alte naționalități, în jurul Partidului Comunist Român, a conducerii sale, a politicii sale care călăuzește poporul român pe drumul împlinirii înaltelor sale idealuri socialiste. Zecile de mii de manifestanți, uniți sub stindardul acelorași năzuințe și idealuri ale construcției socialiste, ale înfloririi patriei comune — Republica Socialistă România — și-au exprimat deplina unanimitate față de Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României.Acad. Constantin Daicoviciu ne-a declarat : „Cele spuse de mine la Marea Adunare Națională, ca deputat, reprezintă voința acestor mii de oameni, reprezintă mandatul pe care mi l-au încredințat de a vota și de a exprima hotărît prin vot și prin faptă adeziunea lor neclintită la politica internă și externă a partidului, de a face zid în jurul partidului și guvernului nostru". Ca o întărire, mii de oameni scandează : „Noi cu toții facem zid / Lîngă tine, drag partid".Prin grafice și panouri sugestive, oamenii muncii din întreprinderile județului au raportat în același timp că succesele obținute în producție sînt mult superioare anului precedent. Planul de producție pe primele 7 luni a fost depășit simțitor, dîndu-se peste prevederi produse în valoare de 160 milioane lei. Economiile suplimentare la prețul de cost se ridică le. 45,9 milioane lei, iar beneficiile peste plan la peste 46 milioane lei.Alături de muncitori, umăr la umăr, a trecut prin fața tribunelor puternicul detașament al oamenilor de știință, cultură și artă, ale căror rezultate sînt deosebit de importante, unele de valoare internațională. „Fără să neglijeze cercetarea fundamentală, care este un obiectiv major — ne-a declarat acad. Raluca Ripan — oamenii de știință clujeni și-au îndreptat eforturile, mai viguros decît în anii precedenți, spre rezolvarea unor probleme practice, cerute de economie. Chimiștii au elaborat proiecte originale de înnobilare a caolinurilor, a bentonitei, a nisipurilor ce se folosesc în industria sticlei și hîrtiei ; cercetătorii de la celelalte institute, ciberneticieni, biologi, istorici, lingviști au obținut, de asemenea, importante realizări care sporesc prestigiul științei noastre și aportul ei practic în dezvoltarea economiei, tehnicii, culturii. Semnificația acestor succese nu e greu de ghicit: toți avem sentimentul răspunderii pentru creșterea puterii patriei noastre, toți sîntem hotărîți, într-un unic front al generațiilor, să facem votul pentru consolidarea ei".La tribună, prof. univ. Demeter îanoș, prorector al Universității „Babeș-Bolyai", ne împărtășește : „Mă mișcă profund unanimitatea cu care oamenii muncii, indiferent de

La Suceava, demonstrația oamenilor muncii, desfășurată într-o impresionantă atmosferă de .entuziasm, a oferit încă o dată imaginea multiplelor dimensiuni și prefaceri înscrise în noua istorie a Tării de Sus. Renumită cindva doar prin vestigiile unui trecut măreț, Suceava contemporană înseamnă cărbune, celuloză, minereu, hîrtie, mobilă. Cînd spui Tara de Sus te gîndești astăzi la marile combinate de valorificare superioară a lemnului din Lunca Sucevei, la Complexul Ostra-Leșul Ursului, Ia întreprinderea minieră Fundu Moldovei, la Fabrica de mobilă din Rădăuți. Sînt numai cîteva dintre punctele industriale înscrise în ultimii ani pe harta județului, cărora 11 se vor adăuga în curînd altele. In această zi județul Suceava raportează : în ultimii 20 de ani producția industrială globală a crescut de peste 16 ori.Ca în fiecare an, cinstea de a deschide demonstrația oamenilor muncii din fosta Cetate de Scaun a Moldovei a revenit colectivelor de muncă de la marile combinate din Lunca Sucevei. Zilnic, pădurile din munții Bucovinei își trimit spre halele din Valea Sucevei „fluviile albe", care trăiesc o uluitoare metamorfoză. Recent, la combinatul de celuloză și hîrtie au intrat în producție două noi obiective. Prin punerea în funcțiune a noilor capacități, aici’la Suceava se vor realiza anual 120 000 tone hîrtie, adică o treime din producția de hîrtie a României. Printre demonstranți se află și ing. Constantin Grigorencu, cel care cu 6 ani în urmă conducea elaborarea primei „șarje" de hîrtie. Nu de mult el a preluat mașina nr. 2 din etapa a II-a de extindere. Cu rezultate deosebite s-a prezentat la marea sărbătoare și colectivul combinatului de industrializare a lemnului. Produsele întreprinderii sucevene sînt cunoscute pe marile piețe ale lumii : aici s-au realizat recent pentru prima dată în țară cele dintîi plăci fibrolemnoase fonoabsorbante și se fac pregătiri pentru producerea plăcilor înnobilate prin emailare și melanizare.Ca o revărsare de lumină și bucurie și-au făcut apariția pe arterele întinerite ale Sucevei miile de țărani din comunele din zona municipiului, îmbrăcați în minunate costume bu- covinene, acești stăpîni ai ogoarelor, demni urmași ai vitejilor lui Stefan, au adus cu ei ceva din dimensiunea cîmpiilor, din vigurozitatea pămîntu- lui strămoșesc.Tot optimismul, vitalitatea și bărbăția Moldovei renăscute s-au revărsat în gesturile și uralele parti- cipanților la demonstrație.Dînd glas celor mai înalte sentimente ale lor, miile de suceveni, de- monstrînd în coloană, și-au exprimat profundul atașament față de politica externă a Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România, politică profund principială, bazată pe învățătura marxist-leninistă despre solidaritatea internațională a celor ce muncesc, pe respectarea neabătută a normelor ce trebuie să călăuzească relațiile între state : independență, suveranitate, avantaj reciproc și neamestec în afacerile interne.Oamenii muncii din județul Suceava au asigurat din străfundul ființei lor Comitetul Central ai partidului, , pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, guvernul republicii noastre că nu vor precupeți nimic pentru a-și dovedi fierbintea lor dragoste pentru patrie, pentru partid, pentru conducătorii noștri.
Ion BELDEANU

Niciodată, de-a lungul 
istoriei, chipul de o ma
tură tinerețe al României 
n-a cunoscut . o ivostază 
mai nobilă, mai plină de 
hotărîre și demnitate ca 
astăzi. In aceste zile, a- 
deziunea noastră totală 
față de politica internă și externă a partidului 
exprimă adînc, emoțio
nant, în graiul din tot
deauna al poporului nos
tru însetat de libertate și 
dreptate, hotărîrea fier
binte de a nu precupeți 
nimic pentru traducerea 
neabătută în viață a aces
tei politici profund socia
liste de libertate și demo
crație, independență și 
demnitate umană.

Armonizîndu-și trăsă
turile după legile sim
foniei sale geografice, 
după vibrația și spiritul 
apelor și munților care își schimbă astăzi fizionomia milenară sub mina 
destoinică a omului, pro
filul de nobilă și activă 
meditație calmă al eftgiei 
vii care este chipul de 
pretutindeni al tării — 
emană în aceste zile 
de august o lumină 
greu de exprimat prin 
cuvînt. O neîntreruptă 
mișcare de șantier di
namizează oamenii din 
cuprinsul spațiului socia
list românesc. dintr-o 
parte în alta a lui, făcîn- 
du-i să se întîlnească la 
răspîntiile mănoase din 
cîmpie, sau la pereții de 
piatră și avuție sub- 
pămîntegnă ai munților. 
Sensul înalt al acestei 
prodigioase și neîntrerup
te activități, mărturie ar
zătoare a hotărîrii între
gului popor de a munci 
cu abnegație pentru în
făptuirea programului de 
desăvîrșire și perfecțio
nare a construcției so
cialiste, este știut de 
toată lumea materiali
zare a aspirațiilor de 
bunăstare și libertate, a visului devenit realitate 
concretă, a sentimentului 
că lumea, pentru noi. ro
mânii. în nici o altă 
parte n-ar putea fi mai 
frumoasă ca aici. împre
jurul acestor mari și al
bastre cetăți ale indus
triei pe care le-am făurit 
cu mintea și brațele 
noastre, în mijlocul lanu
rilor de porumb pe care 
inimile noastre îl seamă
nă și îl cresc și îi spo
resc avuția. O libertate 
și demnitate în caro. își 
găsesc viu și neîntrerupt 
răsunet libertatea și 
demnitatea fiecăruia. 
Tara întruchipează dru
mul și scara enormă pe 
care însășj viața a urcat, 
începînd de la primele ei începuturi, pînă la formele înaintate ale timpu
lui de față. Este, astăzi, 
noblețea și demnitatea 
maturizării și împlinirii idealurilor, este, astăzi, 
noblețea libertății de
pline și a suveranității, 
este, astăzi, dinamis
mul coeziunii întregului popor în jurul 
conducătorilor săi.

Osmotic legat de orîn- 
duirea socială nouă, po
porul român, liber și stă- pîn pe destinul său. des
tin edificat pe temelii de 
neclintit, este pătruns 
pînă în cele mai vii fi
bre și mai conștiente celule de importanța unică 
a zilelor pe care le trăim. 
Intr-atît între oameni și realitatea nouă pe care ei înșiși au făurit-o există 
un sentiment de contopire 
și identificare vie, incit le
gătura aceasta este orga
nică, vitală, de nedesfă
cut. Pentru poporul ro
mân partidul este însăși 
respirația istorică a țării, 
peste ale cărei pămînturi 
se revarsă, în efluvii de 
aur, transformîndu-le și 
dîndu-le ipostaza unei 
nobile măreții.

Deschizător de drumuri, 
accelerator al marilor e- 
nergii descătușate ale po
porului, partidul se si
tuează întotdeauna în 
fruntea tendințelor nova
toare, imprimînd un curs 
ascendent și neîntrerupt 
dezvoltării țării pe calea 
pe care aceasta și-a ale
s-o prin propria sa voin
ță. Determinînd cu pre
cizie traiectoria mersului 
înainte al societății noas
tre socialiste, stabilind 
un vast program de în
florire multilaterală a ță
rii, Congresul al IX-lea al 
P.C.R. a impulsionat tn 
chip strălucit întreaga 
viață politică, economică 
și socială a României, a 
consolidat independența și suveranitatea de stat a 
țării noastre socialiste. Do

cumente de însemnătate 
excepțion'ală în istoria po
porului român, programul și directivele congresului 
și-au găsit o largă con
firmare in creșterea eco
nomiei noastre, în spori
rea avuției naționale, în 
maturizarea noilor relații 
sociale pe linia perfecțio
nării neîntrerupte a orîn- 
iuirii socialiste, a struc
turii și modului ei de 
funcționare. Evoluția din 
ultimii ani a societății noastre s-a înscris ca o perioadă ce va rămîne în istoria construcției socialiste drept una dintre cele mai dinamice și mai bogate în prefaceri înnoitoa
re. Marile cetăți ale oțe
lului și chimiei, vaste la
boratoare în care se plă
mădește forța crescîndă a 
industriei noastre, factor 
de însemnătate vitală 
pentru creșterea avutului 
national, al întăririi inde
pendenței și suveranității 
își îmbină ființa metalică și incandescența cu căl
dura fertilului nostru pă- 
mînt. Betonul, mașinile și sondele, toate uneltele 
noastre moderne și toate 
edificiile noastre de civi
lizație sînt determinate 
prin efortul muncii și bra
țelor să fie cît mai per
fecte și mai apropiate 
sarcinii ce vor îndeplini.

Și fiecare răsărit de 
soare ne găsește împreu
nă, cu dîrzenie și mîn- 
drie, neînduplecați și soli
dari în marea arenă con
structivă a șantierului 

f modern care este țara 
Maturizarea, perfecționa
rea continuă a civilizației 
economice a României au 
devenit un obiectiv de 
excepțională însemnătate.

Dialectica noului, a în
drăznelii și deciziei crea
toare. găsește un fertil 
cîmp de manifestare în 
climatul social românesc. 
Procesul dominant care 
străbate șl conferă unitate 
tuturor înfăptuirilor noas
tre îl constituie larga dez
voltare a democrației so
cialiste, crearea cadrului 
adecvat înfăptuirii năzu
inței de libertate și îm
plinire multilaterală pro
prii naturii umane. Prin 
asigurarea echității socia
le, prin măsurile de întă
rire a legalității, prin 
crearea posibilității ca 
poporul însuși să fie stă- pîn pe destinul său, par
tidul a demonstrat că so
cialismul este o societate 
esențialmente nouă, supe
rioară tuturor orindniri- 
lor din trecut. Socialismul 
este prin esența lui de
mocratic, iar triumful lui se contopește cu instaura
rea deplină a democrației în toate compartimentele 
vieții sociale. Căci noțiu
nea aceasta care înmă
nunchează cele mai fru
moase, mai nobile trăsă
turi ale conviețuirii uma
ne este inseparabil legată 
de socialism.

Antrenarea activă în istorie a României, ridicată pe hărnicia de secole a poporului, pe 
darurile de inteligență și 
receptivitate a românilor 
la transformările operate 
de revoluția tehnică și științifică pe care o trăiește azi lumea, conferă leagănului Mioriței amploarea unuia dintre cele 
mai active șantiere ale continentului.Stăpînă pe destinele «ale, parte integrantă a 
sistemului socialist, factor 
activ în apărarea aspira
țiilor progresiste ale po
poarelor, țara noastră în
făptuiește o gigantică o- peră constructivă, întru
chipată în realizări altă
dată nevisate, militînd 
cu dîrzenie pentru afir
marea aspirațiilor înain
tate ale omenirii, a idea
lurilor de independentă șl 
suveranitate națională, de 
progres social, de vace și 
securitate. Condiția fun
damentală a colaborării 
cu statele sistemului so
cialist — se arată în Decla
rația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socia
liste România, cu privire 
la principiile de bază ale 
politicii externe a Ro
mâniei — condiție asupra 
căreia partidul și statul 
nostru s-au pronunțat cu 
deosebită tărie, este ..așe
zarea relațiilor pe baza 
respectării independenței, 
suveranității fiecărui stat, 
a egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, a avantajului re
ciproc și întrajutorării to
vărășești". Credincioasă 
acestor sacre principii. România are azi un 
rol deosebit de activ pe 
arena internațională. Con
secventa și înțelepciunea 
politicii sale au făcut să 
sporească stima opiniei 
publice mondiale față de 
poporul și partidul nostru, al cărui crez suprem este 
fericirea fiilor săi, apă
rarea intereselor funda
mentale ale socialismu
lui, a cauzei înalte a păcii.

SZÂSZ Jânos

în dimineața aceea de 
august s-a întimplat 
ceva neobișnuit, greu de 
perceput și definit ime
diat. Deasupra minunilor obișnuite și mereu inedite ale verii se deschidea cu o zi inainte un cer vînăt : 
cerul războiului; un cer verzui: al lăcustelor fas
ciste ; un cer sur : al gri
jilor, al privațiunilor și al nedreptății. în dimineața aceea însă se des
fășura deasupra noastră un cer albastru, al speranței, ca un steag al libertății, Pe stradă se îm- părțeau primele manifeste 
legale ale partidului co
munist, hirtii mici, cu un 
text concis ș‘i clar, de 
claritatea cerului acela de 
august. Am simțit atunci acel ceva greu de per
ceput și definit imediat, 
un flux de sentimente și de idei ce mă interco
necta spontan cu toți a- 
ceia care, racordați pe 
același circuit de energii și întipărind în conștiin
ță cuvintele partidului, devenisem militanfi ai unei cauze. Momentul — 
ce. urma să se multiplice 
în ani și ani — era acela 

* al întîlnirii omului cu is
toria, cu destinul său. și 
prefigura alte relații între oameni decît cele sta
tornicite de orînduiri ne
drepte. Curentul de înaltă frecvență ce lega om cu om era încărcat cu 
ideea și sentimentul uni
tății noastre în jurul partidului.Urmaseră dimineți mai grele, ale apărării orașu
lui în care am copilărit 
de atacul trupelor fascis
te, ale luptei pentru re
construcție, pentru spri- 

■ jinirea frontului antihit
lerist, împotriva reacțiu- 
hii, a speculei. Spre pri
măvară mergeam la sate 
să reparăm uneltele ță
ranilor, iar plugurile 
proaspăt reparate, arînd 
fostele moșii boierești, 
scriau pe pămîntul țării cuvintele dreptății socia
le, înfăptuind practic re
forma agrară. Marile miș
cări populare din primă
vara lui ’45 au făcut si 
simt din nou sentimentul 
unității în jurul partidu
lui, ce se cimenta pe zi ce 
trecea, manifestîndu-se în 
victorii politice, ca aceea 
a preluării puterii locale, 

îmi aduc aminte acea zi 
ploioasă în care în una 
din piețele orașului meu 
s-au tras rafale de mi
tralieră asupra manifes- 
tanților care cereau ca 
reprezentanții poporului să ajungă la cîrma țării, în organele locale ale pu
terii. Nu voi uita niciodată tăria morală, disci
plina și avîntul maselor, 
care înțelegînd cuvîntul 
partidului au ajuns să-și 
impună voința lor con
trar mitralierelor reacți- 
unii. O bucurie de ne- 
descris își aprindea focu
rile lăuntrice în seara 
cînd pe balcoanele pri
măriei și prefecturii au 
apărut aceia pe care vo
ința populară îi desemna
se în fruntea treburilor obștești. Stăteam împreu
nă cu uteciștii în marea 
de oameni și ne simțeam 
pe drept cuvînt stăpîni 
ai timpului, pe care l-am 
făcut să lucreze pentru 
noi, pentru țara ce-și ri
dica privirea spre noi ori. 
zonturi, pentru poporul 
întreg ce-și regăsea ade
vărata ființă, strîngîndu- se în jurul acelui puternic izvor de lumină, ce 
înseamnă partidul.

Fiind de naționalitate 
maghiară sentimentul 
acesta de stăpîn căpăta o 
semnificație specifică. 
După anii de prigoană 
șovin-naționalistă a regi
mului antonescian, respi
ram aerul proaspăt al libertății, al frăției națio
nalității maghiare cu po
porul român. în Europa 
acelor ultime luni ale 
războiului și a anilor 
postbelici s-au produs 
nu puține inconsecvențe 
în ce privește problema 
națională. Rămîne un me
rit istoric al partidu
lui nostru consecvența 
cu care a aplicat princi
piile marxist-leniniste în 
problema națională, în 
cultivarea frăției dintre 
poporul român și naționalitățile conlocuitoare

Pornind de la un adevăr 
istoric — frăția, interese
le vitale comune ce leagă 
poporul român și naționa
litățile conlocuitoare — 
partidul a adus la victorie 
profundul umanism care 
străbate învățăturile mar
xismului în ceea ce pri-

vește rezolvarea proble
mei naționale.

O dovadă de neuitat a 
unității noastre în jurul 
partidului rămîne dimi
neața zilei de 21 august. 
Peste o sută de mii de 
oameni s-au aduna, x în 
fața sediului Comitezlitîii 
Central. Cuvîntul parti
dului, exprimat prin 
cele spuse cu al: ta 
forță și pasiune de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost, de fapt, 
cuvîntul tuturor cetățenilor patriei care în momentul acela erau simbo
lic strînși cu toții în acea 
piață : „Noi cu toții — a 
spus primul secretar al 
C.C. al P.C.R. — români, 
maghiari, germani, oa
meni de alte naționalități, 
avem același destin, ace
leași năzuințe — făurirea 
comunismului în patria 
noastră — și sîntem ho- 
tărîți, într-o unitate de
plină, să asigurăm înfăp
tuirea acestui ideal".

Unitatea poporului ro
mân, a naționalităților 
conlocuitoare în jurul 
partidului se cimentează și se îmbogățește pe zi ce trece cu conținuturi noi tocmai din cauză că ac
tivitatea partidului se ba
zează pe rigurozitatea 
științifică in studierea fe
nomenelor sociale, în a- 
plicarea principiilor ma
terialismului istoric și 
dialectic la realitățile vii ale patriei. De la Congre
sul al IX-lea sîntem păr
tașii unui proces vast de 
perfecționare a formelor 
de conducere, și de îndru
mare ale activității socia
le, de lărgire a democra
ției socialiste. Socialis
mul în România — res- 
pectînd în procesul lui de construcție tradițiile și 
aspirațiile poporului ro
mân și ale naționalități
lor conlocuitoare — își 
dobîndește mereu mai 
mult dimensiunile umane.

Astfel, împreună cu a- 
tașamentul pornit din i- 
nimă, unitatea noastră în 
jurul partidului este rezultatul unui act superior de rațiune și se întărește 
tocmai intr-un proces 
continuu de gîndire cre
atoare, în care meditația, 
cercetarea științifică și visul se îmbină armonios. 
Unitatea noastră în jurul 
partidului — a românilor, 
maghiarilor, germanilor 
și a altor naționalități 
egale în drepturi — pre
supune în mod logic de
mocrația socialistă, par
ticiparea celor mai largi 
pături ale cetățenilor pa
triei în dezbaterea tutu
ror problemelor de poli
tică internă și externă 
a țării. Unitatea in ju
rul partidului înseamnă 
de la sine înțeles con
fruntarea largă a păreri
lor și experienței mase
lor, tragerea concluziilor 
celor mai adecvate, con
form adevărului științific.

Am avut ocazia în ul
timul timp să particip și 
eu la mai multe consfă
tuiri de la conducerea su
perioară a partidului și 
prilejul de a constata din nou cu cită consecvență pune în practică parti
dul principiul consultării 
largi, democratice, a dis
cuțiilor libere în vederea 
îmbunătățirii diferitelor 
ramuri de activitate. Ca 
scriitor maghiar din Ro
mânia am simțit din nou 
cu ocazia acestor consfă
tuiri sentimentul acela 
pe care l-am încercat 
acum aproape un sfert de 
veac, la începutul anilor 
noștri. Am simțit din nou 
tăria morală a unității 
noastre în jurul partidu
lui, sentimentul responsa
bilității și al îndatoririi de 
a servi cu toate resurșele 
noastre creatoare ci'uza 
socialismului.La 23 August mă d- 
flam în marele fluviu de 
oameni care mă ducea 
spre Piața Aviatorilor. în- 
tîmplarea făcuse să ajung 
tocmai în pragul intrării 
în piață lîngă un mare te
lefon albastru, simbolul 
rezultatelor oamenilor 
muncii de la uzina „Elec
tromagnetica". Acest tele
fon suna de cîteva ori iar 
apoi o voce calmă de fe
meie înșiruia rezultatele 
colectivului uzinei. In at- 
piosfera de sărbătoare, in 
atmosfera acestor zile în 
care țara noastră luptă 
atît de consecvent pentru 
prestigiul mondial al so- 
c:alismului, aveam impre
sia că prin acest telefon 
mare și albastru se trans
mite vocea caldă și calmă 
a țării, munca însuflețită 
a tuturor fiilor ei.



PAGINA 3SCINTEIA — duminica 25 august 1968
«■bbbuub Bl

Parte integrantă în ansamblul reproducției sociale, cercetarea științifică se înscrie firesc în procesul de perfecționare a formelor de conducere și organizare a muncii.Pe ce căi și în ce modalități concrete trebuie să ia ființă comitetele de direcție din unitățile științifice ? Ce se va întîmpla, de pildă, cu actualele consilii științifice, acolo unde ele există și și-au dovedit din plin viabilitatea ? Care vor fi, în genere, pe terenul științei principalele sfere de activitate ale unui asemenea for conducător colectiv — comitetul de direcție 7Este evident că, mai ales în cercetarea științifică actuală, activitatea de conducere, alegerea unor asemenea forme de îndrumare și control colective, care să permită larga consultare a specialiștilor, antrenarea lor la rezolvarea optimă a complexelor probleme care le revin, la adoptarea măsurilor corespunzătoare de aplicare în practică a rezultatelor obținute, comportă o complexitate deosebită. Trebuie să se aibă în vedere totuși că principala pondere în activitatea unei unități de cercetare o au nu preocupările comune sau similare celor din unitățile productive (administrarea și gospodărirea mijloacelor materiale și financiare), cît mai ales cele speciale, științifice. De aceea, colectivele de conducere sînt chemate să asigure, în primul rînd, justa orientare a tematicii și rezolvarea acesteia la nivelul ccțut de necesitățile economiei naționale și de progresul științei în domeniul respectiv. Or, experiența celor a- proape 20 de ani de cercetare a Institutului de energetică al Academiei— din care ;fac parte — perioadă încare consiliul științific a funcționat permanilp'i dovedește că un asemenea organ, -sqnstituit în mod corespunzător, este în măsură să răspundă foarte bine acestor obiective. în decursul anilor, consiliul științific al institutului nostru a ținut la rezolvarea de interes major — nurilor anuale și de precierea lucrărilor ... __________ ..temelor de cercetare, valorificarea rezultatelor obținute, ridicarea nivelului profesional al cadrelor etc. — iar observațiile și propunerile făcute de membrii săi, recomandările și hotărîrile luate au permis adeseori conducerii institutului să aleagă cu promptitudine soluții optime. Dintr-o asemenea perspectivă ar fi deci indicat ca astfel de organe — existente în multe din unitățile de cercetare din țară — să fie folosite în continuare, accentuîndu-se rolul lor operativ, caracterul lor de organ de conducere colectivă a tuturorlaturilor activității institutului. Mai este necesar atunci să se înființeze, în paralel, un alt organ de conducere colectivă — comitetul de direcție — care să coordoneze activitatea de ansamblu a unității de cercetare și nu numai latura pur științifică ? Personal, cred că o asemenea soluție nu ar fi potrivită și ar putea comporta multiple consecințe negative, din punct de vedere practic. Mai justificat ar fi, cred, ca, în această nouă situație, consiliul științific — lărgindu-și atribuțiile la toate laturile importante ale activității de cercetare și schimbîndu-și în mod adecvat principiile de funcționare— să devină, de fapt, însuși organul colectiv de conducere al unității de cercetare, căpătînd noua denumire de comitet de direcție.Pentru aceasta ar urma ca. în primul rînd, actualele atribuții ale . consiliilor științifice Să fie temeinic adîncite. Lor le-ar reveni astfel nu numai aprobarea proiectelor planurilor de perspectivă și a celor anuale privind tematica de cercetare, inclusiv dezvoltarea corespunzătoare a forțelor de cercetare (recrutarea, utilizarea și promovarea cadrelor) și a bazei materiale (investiții din țară și import), elaborarea măsurilor de ansamblu pentru realizarea acestora, dar și dreptul de a aproba structura organizatorică a institutului. regulamentul de organizare și de funcționare a acestuia. Tot consiliul științific ar putea stabili acțiunile de colaborare și cooperare științifică cu organizațiile de cercetare din țară și ar aproba proiectele planului de manifestări științifice interne sau ale celui privind relațiile științifice cu străinătatea. O atribuție esențială ar fi, desigur. îndrumarea și controlul sistematic al planului de valorificare a rezultatelor obținute în cercetare ; în legătură cu aceasta este de subliniat însă că la avizarea lucrărilor de cercetare — sarcină îndeplinită îndeobște și în momentul de față de consiliile științifice — va trebui să se ia în considerare cu o mai mare exigență decît s-a făcut, poate, pînă acum, gradul în care

rezultatele obținute satisfac necesitățile dezvoltării economiei naționale.Consider totodată indicat ca atribuțiile actuale ale consiliilor științifice să fie lărgite și la unele aspecte care au stat.în mai mică măsură în atentia lor pînă în prezent, sau le erau străine : stabilirea structurii planului financiar și corecta lui executare, precizarea căilor și metodelor de creștere sistematică a veniturilor unității și utilizarea cu eficientă maximă a tuturor mijloacelor de care aceasta dispune, popularizarea activității de cercetare și a realizărilor sale. încheierea și executa-

zătoare a tuturor acestor sarcini de mare răspundere, eficienta organului de conducere colectivă vor depinde în esență de aportul fiecăruia dintre membrii săi, de operativitatea și priceperea cu care va lucra acest organ.Simpla existență în componenta comitetului de direcție sau numai prezenta la ședințele sale a unor personalități foarte competente, cu o pregătire excepțională chiar, nu va putea asigura atingerea obiectivelor propuse, dacă aceste persoane nu vor fi puse în același timp în situația de a contribui nemijlocit la lucrările respective. Problema trebuie
puncte de vedere
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contribuit sus- unor probleme elaborarea pla- perspectivă. a- de încheiere a dr. ing. Faur SIMION
secretar științific, Institutul de energetică al Academiei

rea contractelor de colaborare etc. în noua organizare pe care o propun, actualele consilii științifice vor avea desigur de preluat și sarcini de altă natură, cum sînt cele privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale personalului, realizarea unei cît mai strînse corespondențe între retribuirea salariaților și rezultatele activității lor, aplicarea și respectarea normelor de protecție a muncii etc. Coordonarea activității de ansamblu a institutului va necesita, de asemenea, ca în afara examinării diverselor aspecte particulare, forul de conducere să analizeze periodic mersul general al muncii de cercetare, adoptînd măsurile cuvenite. îndeplinirea corespun-

examinată cu deosebită grijă, avînd în vedere faptul că înființarea a numeroase comitete de direcție a necesitat și va necesita încă un număr important de specialiști care vor fi solicitați, probabil — dacă nu se iau măsuri corespunzătoare — simultan în mai multe organe de acest fel. Consider de aceea că numărul membrilor comitetului de direcție trebuie să fie redus la minimum posibil, în funcție de mărimea unității de cercetare, de diversitatea și complexitatea problemelor cărora aceasta este chemată să le facă față. Experiența ne-a arătat că, făcînd apel în primul rînd la cadrele științifice de bază din institut, problemele de interes major au fost rezolvate nu

numai cu competență, dar și cu operativitate.Avînd în vedere că organul de conducere colectivă a unității este chemat să asigure activitatea de ansamblu a acesteia, este indicat ca în componența sa să intre contabilul șef precum și alte cadre de conducere tehnico-administrativă. în ceea ce ne privește, consultarea — în colectivul de conducere tehnico-adminis- trativ — a unor asemenea cadre în chestiuni privind mijloacele financiare, baza materială și de personal etc., ne-a dat și pînă în prezent posibilitatea adoptării unor soluții cît mai potrivite, pentru buna desfășurare a muncii în institutul nostru.Astăzi este clar că nu poți avea la dispoziție oricînd și oricîți specialiști din toate domeniile conexe celui în care își desfășoară activitatea unitatea respectivă, deși necesitatea confruntării, verificării multilaterale a soluțiilor obținute rămîrie acută. Crearea posibilității de a se apela la avizele unor asemenea specialiști din alte colective, pentru problemele sau aspectele concrete puse în discuția comitetului de direcție, mi se pare extrem de utilă. Lucrările respective ar trebui supuse spre consultare și dezbatere comitetului de direcție, de regulă cu participarea referenților și remunerate conform aprecierii — reieșite din discuția asupra calității avizului, a contribuției sale la rezolvarea corespunzătoare a problemei analizate. O asemenea soluție ar fi mult mai eficientă decît o componentă permanentă foarte largă, a comitetului de direcție. Ea poate contribui în același timp la mărirea operativității organului de conducere și chiar a competentei și răspunderii cu care sînt examinate și soluționate problemele.Un alt factor Important pentru buna desfășurare a activității comitetului de direcție amintit este reprezentat de organizarea propriei salo munci, care va trebui și ea adaptată noilor sarcini. Astfel, în funcție de natura problemelor discutate — pur științifice sau tehnico-adminis- trative — ar putea colabora numite colective de specialitate sarcini concrete, alcătuite numai unii membri ai comitetului derecție, sprijiniți eventual de specialiști corespunzători din interiorul și din afara institutului — hotărîrile urmînd a fi luate în plenul organului colectiv de conducere.Avînd oarecare experiență privind activitatea unui consiliu științific, care a îndeplinit o bună parte din atribuțiile amintite mai sus. am considerat că este util să împărtășesc unele dintre învățămintele trase de noi. contribuind astfel Ia dezbaterea și stabilirea celor mai bune forme de conducere colectivă din cadrul unităților de cercetare.
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politică sprijinită P.C.R. militează
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și înfăptuită de întregul popor pentru prietenia

a- cu din di-

Am urmărit la televizor lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, am ascultat cu deosebit interes declarația adoptată de sesiune — și m-am simțit prezent cu toată ființa mea la toate aceste înflăcărate manifestări. Aș fi vrut să-mi alătur și eu glasul celor care își exprimau, prin ovații, dragostea și atașamentul față de partidul și guvernul nostru, față de politica sa internă și externă. Eu nu sînt literat, mînuitor al cuvîntului scris, și de aceea nu pot să exprim cu toată profunzimea ceea ce simt în momentul de față, consternarea adîncă ce m-a cuprins, cînd am aflat despre evenimentele care se petrec în Cehoslovacia. Partidul Comunist Român și guvernul tării promovează, fără abatere, o politică profund constructivă, de lărgire continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, de întărire a unității .acestor țări, de creare a unui climat de încredere și stimă reciprocă in relațiile dintre țări și partide — și ca fiecare cetățean al țării, mă simt și eu profund angajat în înfăptuirea acestei politici care răspunde pe deplin intereselor poporului nostru

în ca Șiși cauzei socialismului și păcii general. Doresc din tot sufletul eforturile depuse de partidul statul nostru, de alte numeroase partide comuniste pentru rezolvarea crizei din Cehoslovacia, să fie încununate de succes. Aceasta ar fi numai în folosul cauzei socialismului, al întăririi prieteniei și alianței dintre țările socialiste.In cariera mea de actor, de-a lungul a mai bine de cinci decenii, am întruchipat mari eroi ai luptei pentru libertatea și ființa națională a poporului român, figuri care au rămas, peste veacuri, simboluri vii ale patriotismului nostru și ale dorinței noastre de a trăi în relații frățești cu celelalte x popoare. Am jucat în piese scrise de clasici ai literaturii române, cărturari ale căror opere stau mărturie unei tradiții patriotice, care se continuă astăzi în politica statului nostru. Această politică, socialistă, profund internaționalistă, ține seama de interesele întregului popor, exprimă voința întregului popor. este înfăptuită de întregul popor.
George CALBOREANU 
artist al poporului

principială intre țările

Politica partidului și guvernului 
nostru exprimă interesele 
unității sistemului socialistdin Republica So-

Voi păstra mult timp în memorie cuvintele pline de hotărîre și de grijă pentru țară, pentru soarta socialismului în lume rostite de la înalta tribună a Marii Adunări Naționale, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Citind declarația adoptată de sesiune, principiile politicii noastre externe, m-am convins o dată mai mult de consecvența cu care Partidul Comunist Român militează pentru promovarea unui climat sănătos, de înțelegere și încredere reciprocă între țările socialiste, de respectare a dreptului fiecărui popor de a-și alege nestînjenit căile potrivite de construire a societății noi, socialiste în țara sa.Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al uzinei „înfrățirea" din Oradea, alături de întregul nostru popor, își exprimă solidaritatea totală cu poporul frate cehoslovac. Am primit cu vie satisfacție declarația adoptată de Marea Adunare Națională, care reafirmă clar principiile politicii externe a partidului și statului nostru. Sîntem profund încredințați că eforturile stăruitoare pe care partidul nostru le depune pentru promovarea în viața internațională a principiilor neamestecului în treburile interne, ale independenței și suveranității naționale, ale internaționalismului socialist răspund pe deplin intereselor colaborării și apropierii între popoare, intereselor unității țărilor socialiste.în ceea ce ne privește pe noi, colectivul uzinei, cu nume simbolic și plin de semnificații „înfrățirea" din Oradea, unde muncim laolaltă români, maghiari și germani în deplină unitate, vom face totul pentru a ne înzeci eforturile, pentru ca aportul nostru în producție, la sporirea potențialului economic al patrigi noastre comune —. România socîa-1 listă — ia' fie pe măsura sarcihîîbr de mare răspundere puse astăzi în , fața întregului popor de conducerea partidului și statului.

întații și prestigiului socialismului lume. Noi, cetățenii Republicii Socialiste România, susținem cu toată hotărîrea noastră eforturile perseverente ale partidului și statului nostru pentru normalizarea relațiilor între țările socialiste și partidele comuniste,' pentru întărirea unității sistemului socialist mondial.Discutînd și cu ceilalți tovarăși din colectivul nostru despre principiile cuprinse în declarația adoptată de Marea Adunare Națională, despre contribuția noastră la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, am hotărît să ne înzecim eforturile în munca pe care, o depunem. îmi exprim hotărîrea de a înfăptui neabătut politica partidului și statului ' nostru, convins..eg...,ea,;,. răspunde intereselor fundamentale' ale poporului român, intereselor generale ale socialismului, cauzei păcii și

M-am reîntors cialistă Cehoslovacă doar de 5 zile. Timp de aproape două săptămîni am vizitat această frumoasă și ospitalieră țară. Am cunoscut, cu acest prilej, rezultatele muncii harnice și entuziaste ale oamenilor muncii cehi și slovaci, precum și optimismul cu care întregul popor din această țară frățească construiește socialismul sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia. De aceea, evenimentele uluitoare petrecute în ultimul timp în Cehoslovacia m-au mîhnit profund. Am citit cu mare atenție declarația adoptată de sesiunea recentă a Marii Adunări Naționale — și îmi exprim și pe această cale deplina adeziune și sprijinul total față de politica internă și externă a partidului. . | | ’”’•4,Ca cetățean al patriei noastre' sînt ferm convins că poziția partidului, nostru, a guvernului român exprimă interesele supreme ale națiunii noastre socialiste, hotărîrea întregului nostru popor de solidaritate internaționalistă, de apărare a uni-

Fabrica de cabluri telefonice București. Interiorul halei de fabricare a cablurilor

a(Urmare din pag. I)
I.A.S. forțele

„C o tUN BILANȚ POZITIV

Datorită ponderii cres- cînde a zootehniei in ansamblul producției și veniturilor întreprinderilor a- gricole dș stat se impun, în continuare, măsuri pentru creșterea efective- animale, mărirea carne, redu- spe- în ge- de ex- in-
lor - de animale, producției medii de lapte, ouă, lînă, cerea consumului cific de furaje și, neral, a cheltuielilor ploatare, valorificarea tegrală a capacității biologice a animalelor, mărirea indicilor vde natalitate, re- ducerei ' pierderilor, ameliorare®-- de scară largă a raselor.în condițiile intensificării și modernizării culturii de stat, adîncirii procesului de concentrare și specializare a producției un rol de prim ordin revine sectorului mecanic. In acest sector cheie, pentru a cărui dezvoltare s-a cheltuit o mare parte din sumele destinate înzestrării agriculturii de stat, nu au fost realizate integral veniturile planificate. în întreprinderile agricole de stat din cadrul Trustului zonal I.A.S. Clui planul de venituri nu s-a îndeplinit decît în proporție de 72 la șută, cheltuielile fiind mai mari decît. veniturile cu circa 3.3 milioane lei. Problema acoperirii integrale a cheltuielilor, realizarea unor venituri mai mari se impun și în întreprinderile agricole de stat din cadrul trusturilor Oradea. Brașov. Bacău, București. Galați. Slobozia și Timișoara.Din analiza activității pe

agri- ale

primul semestru al anului se desprinde concluzia că. deși s-au simplificat operațiile de finanțare, creditare și sistemul de evidență, continuă încă să existe fenpmene birocratice, ge- ----- .te în mare măsu- de tendința de umflare a sistemului, informațional. Din această cauză, o serie de cadre de specialiști își pierd încă mult timp cu întocmirea a tot felul de situații scriptice.' Una dintre marile posibilități de punere în valoare a noi resurse în scopul îmbunătățirii situației economico-financiare a a- numitor unităti agricole o constituie stimularea inițiativelor, a capacității crea- ’ toare a șefilor de ferma, de care depind în primul rînd utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale. valorificarea potențialului de fertilitate a solului, a întregii capacități productive a animalelor, a tuturor condițiilor și posibilităților locale. Realizarea acestui deziderat depinde într-o mare măsură și de transformarea trusturilor zonale I.A.S. din organe transmt- țătoare de sarcini și solicitatoare de situații si statistici pentru ele sau pentru departament. în organe de sprijin efectiv, concret și control sistematic asupra modului cum se rezolvă diferitele probleme în întreprinderile si mele agricole.Experiența pozitivă mulată arată te condițiile acționa și în orientarea specialiștilor, a tuturor lucrătorilor din I.A.S. spre

nerate ră

fer-acu- toa- a se hotărît activitățiică există pentru mai

rezolvarea problemelor majore, de care depinde cel mai mult saltul valoric al rezultatelor economico-fi- nanciare. Din discuțiile cu cadre de răspundere din Departamentul I.A.S. rezultă că potențialul de inteligență și experiență al specialiștilor poate fi mai eficient pus în valoarâ, înlă- turîndu-se tendința de a se pierde în aspecte neesen- țiale. de a se preocupa de rezolvarea unor probleme mărunte care. în mod normal. revin trusturilor zonale sau chiar conducerilor de întreprinderi. Promovarea și mai largă a .unui stil de muncă concret și eficient presupune renunțarea vechite în conducere, turilor cunale și consiliile de administrație ale forme tualei ca și tensă de resort care au plinit importante privind realizarea fiilor în întreprinderile a- gricole de stat, preluarea și valorificarea unei mari părți, din producția acestor unităti etc. Faptul "" în unele întreprinderi ferme agricole continuă să se manifeste anumite deficiente necesară■ severentă principiilor definitorii pentru activitatea I.A.S. în primul rînd a celor care se referă la lărgirea atribuțiilor. competențelor și răspunderilor șefilor de fermă. în acest sens, se Impune ca trusturile zonale

la formele inactivitatea de întărirea legă- trusturile zo-I.A.S. prin suple, adecvate ac- forme de organizare, colaborarea cu forurile mai in- centrale de înde- sarcini investi-
ca si

■q
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arată mai în că este multă per- aplicarea

și Departamentul să-și concentreze pentru sprijinirea cu prioritate a unităților și sectoarelor deficitare, pentru mărirea producției și veniturilor. concomitent cu reducerea cheltuielilor specifice. Acordarea unui sprijin competent și diferențiat acestor unităti presupune, între altele, o grijă maximă pentru efectuarea pregătirilor în vederea obținerii unei recolte cît mai mari în anul viitor. O veche și prețioasă experiență demonstrează că de calitatea și rapiditatea executării lucrărilor' de bază, aplicarea îngrășămintelor, alegerea soiurilor și hibrizilor, conditionarea semințelor etc. depinde realizarea u- nor producții superioare. După cum este cunoscut, alături de mecanizare și chimizare, irigațiile condiționează în cel mai înalt grad realizarea de recolte mari și certe, la un preț de cost cît mai redus. De a- ceea, începînd de acum și pînă tîrziu în iarnă, forțele și mijloacele I.A.S. pot și trebuie să fie concentrate în vederea extinderii suprafețelor amenajate în vederea irigării.Este deosebit de important ca bilanțul pozitiv al primului semestru să nu creeze o stare de automul- țumire, ci să constituie un îndemn pentru rea mai deplină lor de mărire a și beneficiilor în treprindere și fermă în așa fel încît agricultura de stat să-și sporească aportul la realizarea venitului național. la progresul întregii economii.

valorifica- a resurse- productiei fiecare în-

A
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sporirea beneficiilor, uzina „Electronica", mestru din acest an, ________aceeași perioadă a anului 1967, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă în prețuri cu ridicata de întreprindere s-au diminuat cu peste 8 la sută ; prevederile planului de beneficii din primul semestru al acestui an au fost depășite cu 15 milioane lei.Se desprinde cu pregnanță că oamenii din cele două întreprinderi dovedesc prin fapte capacitatea de a obține realizări cantitative și calitative superioare în îndeplinirea planului pe acest an. Adunările generale ale salariaților care au avut loc recent în aceste uzine au constituit un prilej de analiză exigentă a rezultatelor obținute pînă acum, ca și a problemelor ce trebuie rezolvate în continuare pentru realizarea integrală și la un nivel tot mai ridicat de eficientă a sarcinilor care le revin pe întregul an. S-a simțit din plin în cadrul acestor adunări pulsația vie a inițiativei creatoare a colectivelor din aceste întreprinderi, răspunderea lor pentru perfecționarea continuă a activității economice. Cu toții, muncitorii, inginerii tehnicienii din cele două unități industriale bucureștene. sînt hotărîți — răspunzînd chemării partidului — să-și înzecească eforturile pentru a-și aduce o contribuție sporită la înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a patriei noastre socialiste, trasat de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Bunăoară, la în primul se- comparativ cu

Luînd cunoștință de Declarația cu privire la principiile politicii noastre externe adoptată de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, Biroul Comitetului municipal Ploiești al P.C.R. și-a exprimat în telegrama trimisă deplina adeziune față de poziția profund internațio- nalistă, pătrunsă de răspundere pentru cauza socialismului, pe care s-a situat partidul nostru.In telegrama trimisă de Comitetul de partid și Consiliul popular al comunei. Scornicești, județul Olt. precum și de consiliul de conducere al cooperativei din această comună ■ se spune : „In numele celor zece mii de locuitori ai comunei, considerăm că este de datoria noastră să ne exprimăm încă o dată încrederea deplină, adeziunea și profundul atașament față de politica partidului și a statului nostru, să ne strîngem și mai mult rîndurile în jurul partidului comunist, al Comitetului său Central și să vă încredințăm că sîntem hotărîți să nu precupețim nimic în lupta pentru progresul și înflorirea scumpei noastre patrii".în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii români și maghiari din județul Sălaj, se spune în telegrama trimisă de Comitetul județean de partid și Consiliul popular provizoriu al județului Sălaj, asigu- răm conducerea de partid și de stat de încrederea noastră nestrămutată în politica înțeleaptă, profund științifică a Partidului Comunist Român. Politica externă a partidului și statului nostru este întemeiată pe

securității popoarelor.
Lucian BURLACU
medic la Spitalul de adulți 
din Bacău

EMER1C DAYKA
frezor, uzina „lnfrâjirea"-Oradea

principiile internaționalismului socialist. independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi și a neamestecului în treburile interne, încredințăm conducerea superioară de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toti comuniștii, întreaga populație a județului Sălaj își vor dărui toată capacitatea și puterea de muncă îndeplinirii sarcinilor trasate de partid, contribuind în acest fel la întărirea independenței și suveranității, la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Alături de întregul nostru popor, comuniștii și toți salariații din Ministerul Industriei Alimentare — se spune într-o dat și dau o cii partidului dintre țările care concepe pe baza internaționalismului socialist, respectului independenței și suveranității, egalității în drepturi a fiecărui stat mare sau mic, neamestecului în treburile interne și întrajutorării tovărășești.încredințăm Comitetul P.C.R. de tot sprijinul și tul nostru în înfăptuirea interne și extertjhe și ne muncim neabătut pentru traducerea în viață a acestei politici care urmărește independenta, suveranitatea și construcția socialismului și comunismului în tara noastră.Comitetul județean de partid Argeș, activul său de partid, conducerile organizațiilor locale de stat și obștești își exprimă în unanimitate adeziunea deplină față de poziția și măsurile

altă telegramă — au înaltă apreciere politi- nostru privind relațiile socialiste, modului în rezolvarea problemelor
Central al devotamen- politicii sale angajăm să

adoptate de conducerea partidului și statului nostru în legătură cu evenimentele ce au loc în Republica Socialistă Cehoslovacă. Pătrunși de profundă responsabilitate patriotică — sc spune în telegramă — comuniștii, oamenii muncii din județul nostru fac zid în jurul Comitetului Central al stat și Nicolae deplină internaționalistă clarvăzătoare a partidului nostru. Vă asigurăm că nu precupețim nici un efort în munca noastră pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din rrtărețul program de întărire și înflorire a patriei noastre elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului.într-o telegramă semnată de acad. V. Rășcanu, președintele Filialei Iași a Academiei Republicii Socialiste România, biroul organizației de bază și comitetul sindicatului, se spune : In numele tuturor cercetătorilor științifici ai Filialei noastre, apreciem că pătrunderea pe teritoriul Cehoslovaciei socialiste și prietene a unor trupe străine constituie un act de încălcare gravă a suveranității și independenței poporului cehoslovac, o încălcare la adresa principiilor care trebuie să călăuzească relațiile între statele socialiste și a legilor dreptului internațional. Exprimîndu-ne solidaritatea cu poporul și comuniștii cehoslovaci, transmitem și pe această cale unanima și deplina noastră încredere în politica partidului și sta- , tului nostru.

partidului, al conducerii dc vă asigură pe dv., tovarășe Ceausescu, de încrederea lor în politica marxist-leninistă

—■ mii și mii de
în cei că-internajio-

Vera POKORNA

cu 
esle 
de

prietenia | 
și umană 

român, 
de ajutorul 
care este

vă 
mii- 
care 
dv. 
mai

în numele 
noștri -de 

trebuie să 
de soarta

apare o 
număr ceho- 

înconjurafă 
oameni ini- 

! oferă să în

de 
mem- 

Trafatului de la 
un glas

ia
înfr-adevăr. ca la ei

ROMÂNIMESAJ PENTRU PRIETENII

noi, cehi 
impresio- 
profundă, 
i a po- 

sîntem 
nepre- 

acordat

La fiecare pas, și nu 
numai la București, dar îr. 
foată jara, vă manifesfafi 
solidaritatea cu cele două 
popoare ale Cehoslovaciei, 
într-un mod dintre cele mai 
umane 
cetafeni cehoslovaci locu
iesc în

le ofeiă fruc- 
alimenle, lapte și 

pentru copii, re- 
bani defectele la 

în sfîrșit, cu 
fi enumerate foa-

leri ne-a sosit la redacție o scrisoare 
partea tovarășei Vera 
Pracja, care se află ip

familiile dv., în 
care sini găzduifi și hră- 
nifi gratuiî, simfindu-se 
dv., 
acasă.

Cînd pe vreuna din stră
zile Bucureștiului 
mașină 
slovac 
imediat 
moși, care se

din 
Polcornâ. redactor din 
țara noastră ca turistă.

gazdă, 
te, 
ciocolată 
pară fără 
vehicule ; 
greu pot 
te felurile în care își ma
nifestă prietenia 
nalistă.

Ne aflăm aici 
și slovaci, adine 
nafi de 
sinceră 
porului 
mîndri 
cupefif 
independentei și dezvoltă
rii libere a statului nostru 
socialist, cum a exprimaf-o 
Partidul Comunist Român și

Ceaușescu, a cărui atitudi
ne fermă n-o vom uita 
niciodată. Glasul Partidului 
Comunist Român, care a 
răsunat din plin la Bucu- 
lești încă din prima zi a 
ocupării Cehoslovaciei 
armatele a 5 fări 

’ bre ale
Varșovia, a fost un glas 
plin de înțelepciune și de 
credință fermă în dreptu
rile irevocabile ale Ceho
slovaciei de a merge pe 
calea proprie a dezvoltă
rii sale socialiste.

Vă muljumim din toată 
inima, vă muifumim vouă, 
muncitorilor și țăranilor, ale 
căror nume nu le cunoaș
tem, vouă, cetățeni ai Re
publicii Socialiste România, 
ale căror inimi largi bat nu 
numai pentru tovarășul

Dubcek și Svoboda, 
muljumim in numele 
lor de cehi și slovaci 
ne găsim acum.în jara 
arît de ospitalieră ; vă 
muljumim și 
celor dragi ai
acasă, cărora nu 
le fie feamă 
noastră.

Fiji siguri că, 
rora le-afi acordat ajutor, 
cărora le arătaji în chipul 
cel mai minunat simțămin
tele dv. infernafionalisfe, 
ați cîștigaf niște prieteni 
pe viață și pe moarte. Re
cunoștința noastră vă aparți
ne tuturor.

In numele miilor de furișii 
cehi și slovaci, care se află 
în România,
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Telegrame
Tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C. al P.C.R. 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele poporului cubanez, al partidului comu
nist și al guvernului revoluționar, vă transmitem dum
neavoastră și prin dv. partidului și guvernului român, 
mesajul nostru frățesc de felicitare cu ocazia celei 
de-a 24-a aniversări a eliberării naționale de sub ju
gul fascist. ...•■,•• ;

Cu această ocazie, exprim urări de fericire șl pro
gres poporului român și pentru dezvoltarea colaborării 
dintre țările și guvernele noastre. Reînnoim sentimen
tele noastre de prietenie și cea mai înaltă conside- 
rațiune.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Vene

zuela vă transmite, prin intermediul nostru, cele mai 
călduroase felicitări cu prilejul acestei noi aniversări a 
zilelor istorice de la 23 August, de o importanță atît 
de mare pentru poporul român și mișcarea revolu
ționară mondială.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Vene
zuela se folosește de această ocazie pentru a vă exprima 
urările sale de noi succese în lupta pentru construirea 
socialismului, precum și pentru a sublinia, încă o dată, 
sentimentele sale de prietenie și tovărășie frățească.

Cu salutări revoluționare,
Pentru Comitetul Central al Partidului Comunist 

din Venezuela

EDUARDO GALLEGOS MANCERA 
secretar al C.C. al P.C.V.

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 

România, poporul Uniunii Birmane mi se alătură în a 
transmite Excelenței Voastre și prin dv. poporului 
Republicii Socialiste România salutări cordiale și sin
cere urări de bine.

NE WIN 
Președintele Consiliului 

Revoluționar al Uniunii Birmane

Dr. OSVALDO 
DORTICOS 
TORRADO 

Președintele Republicii 
Cuba

Comandant
FIDEL CASTRO RUZ 

Primul ministru • 
al guvernului revoluțio
nar al Republicii Cuba

Tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

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

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, îmi face multă plăcere să transmit" Excelen
ței Voastre și poporului român caldele mele felicitări 
și cele mai bune urări pentru un viitor prosper.

ELISABETA 
Regina Marii Britanii

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste Ro

mânia, trimit Excelenței Voastre sincerele mele felici
tări și cele mai bune urări de prosperitate poporului 
român.

GUSTAF ADOLF 
Regele Suediei

Tovarășului

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului

ȘTEFAN VOITEC

Președintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat - 
dl Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul zilei eliberării Republicii Socialiste Ro

mânia, am marea plăcere de a transmite Excelenței 
Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări pen
tru fericirea dumneavoastră personală și pentru pros
peritatea poporului român.

HIROHITO 
împăratul Japoniei

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

' BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste Ro

mânia, am onoarea să adresez Excelenței Voastre, în 
numele meu personal, precum și în numele guvernu
lui și poporului tunisian, cele mai călduroase urări 
pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru 
prosperitatea poporului român

HABIB BOURGUIBA 
Președintele Republicii Tunisiene

BUCUREȘTI
' ■ , f: ■

Dragi tovarăși, -■
■ i 1 '•

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări. a eliberării 
României de sub fascism, în numele tutdror cetățenilor 
Republicii Democrate Germane, vă transmitem dum
neavoastră, precum și întregului popor român, cordiale 
salutări și felicitări.

Poporul Republicii Democrate Germane prețuiește 
marile succese obținute de oamenii muncii din Re
publica Socialistă România în construirea Socialismului.

Relațiile prietenești existente între Republica Demo
crată Germană și Republica Socialistă România se 
bazează pe țelurile comune ale desăvîrșirii construcției 
socialiste și ale asigurării păcii. Relațiile de prietenie 
și sprijin reciproc între statele socialiste, alianța lor 
strînsă cu Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice 
oferă garanția pentru întărirea poziției socialismului, 
pentru pacea și securitatea popoarelor; Interesele și 
țelurile noastre comune cer să se depună toate efortu
rile pentru întărirea colaborării, a unității și coeziunii 
comunității statelor socialiste. Ele reclamă, de ase
menea, rezistență unită împotriva politicii, de agresiune 
a imperialiștilor americani și a forțelor neonaziste și 
revanșiste vest-germane aliate lor, politică îndreptată 
împotriva țărilor socialiste. ■

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre cele 
două state ale noastre se vor dezvolta continuu și în 
viitor, în interesul socialismului și păcii, spre binele 
popoarelor noastre.

Cu ocazia marii dumneavoastră sărbători, vă urăm, 
dragi tovarăși, noi succese în desăvîrșirea construcției 
socialiste în țara dumneavoastră, precum și prosperi
tate personală.

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

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România, țin să adresez Excelenței Voastre sincerele 
mele felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și pentru prosperitatea po
porului român. '

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român,

................ BUCUREȘTI 
iPoporul și guvernul Pakistanului mi se alătură în 

a transmite" Excelenței dumneavoastră, guvernului și 
poporului prieten al României, felicitările, noastre cor
diale cu ocazia zilei naționale a României, și așteaptă 
cu nerăbdare strîngerea relațiilor de prietenie-și coo
perare reciprocă între cele două țări ale noastre. Vă 
doresc Excelență sănătate și fericire personală, pace 
și progres continuu poporului român.

MOHAMMAD AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist 

Unit din Germania 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate 

Germane
PROF. DR. JOHANNES 

DIECKMANN 
Președintele 

• Camerei Populare 
a Republicii Democrate 

Germane

WILLI STOPH
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate 

Germane

PROF. DR. ERICH 
CORRENȘ , 

Președintele
Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germanici 

Democrate

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat .
al Republicii Socialiste România

• ; ' .BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale, vă adresez, cele mai 

bune urări de fericire și prosperitate pentru poporul 
român'.'

REGINA JULIANA 
A . j ' a Olandei

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Consiliului de Miniștri al Republicii 

Socialiste România
. • • , f '   b ’ <’• •

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale, ceade-â 24-a ani

versare a eliberării României, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez,, Consiliul. de 
Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii ; Populare 
Polone transmit poporului român frate' felicitări cor
diale și cele mai bune urări pentru rin viitor fericit 
pe calea socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT 
AL PARTIDULUI AL REPUBLICII

MUNCITORESC UNIT POPULARE POLONE 
POLONEZ

■ . ■ •- '■

CONSILIUL 
DE MINIȘTRI ' 

AL REPUBLICII 
POPULARE POLONE

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătoririi zilei naționale a țării dv., 

avem plăcerea să vă adresăm, în numele poporului, 
partidului democrat și guvernului - Guineii, precum și 
în numele meu personal, călduroasele noastre felici
tări. Vă adresăm urări de sănătate și succes pentru 
dv. personal și prosperitate oreseîndă pentru poporul 
nimâb prieten. ■ ; - . . ■" ...

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și coope
rare care unesc cele două țări ale noastre, se vor dez
volta continuu.

Cu cea mai înaltă considerație,-
AHMED SEKU TURE

Președintele Republicii Guineea

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

BUCUREȘTI
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Româ

nia este pentru mine o ocazie binevenită pentru a 
transmite Excelenței Voastre cele mai cordiale felici
tări, o dată cu cele mai bune urări pentru prosperita
tea Excelenței Voastre și pentru un viitor fericit ul po
porului român. ,.

FRANZ JONAS
Președintele Republicii Austria

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

BUCUREȘTI
Ziua națională a Republicii Socialiste România îmi 

prilejuiește deosebita plăcere de a adresa Excelenței 
Voastre viile felicitări și urările călduroase ale Consi
liului Federal pentru fericirea dv. personală și pentru 
prosperitatea țării dumneavoastră.

WILLY SPUHLER 
Președintele 

Confederației Elvețiene ...'îl

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, 
„ în numele poporului congolez, al partidului său, al 
' guvernului și al meu personal, îmi revine marea, cinste 

de a prezenta Excelenței Voastre urările mele sincere 
de fericire și prosperitate. Poporul congolez și partidul 
său vă asigură prin mine că vor rămîne ferm atașați 
politicii de cooperare reciprocă bazată pe respectarea 
suveranității naționale și a egalității în drepturi care 
a existat întotdeauna între țările noastre. Rămîn con
vins că aceasta va servi și mai mult întăririi și dez
voltării relațiilor noastre în viitor.

Succes deplin în realizarea obiectivelor pe care 
poporul român, partidul său și dumneavoastră per
sonal le-ați fixat. Cu înaltă considerație,

General-Iocotenent JOSEPH DESIRE MOBUTU 
Președintele Republicii Demcfcrate Congo 

și șeful guvernului

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

BUCUREȘTI

Exprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări 
cu ocazia sărbătorii naționale a României.

OLAV AL V-LEA. 
Regele Norvegiei

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste 

România, am plăcerea să vă transmit Excelență, în 
numele meu și în numele poporului irakian, sincere 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală și de bunăstare poporului român prieten.

AHMED HASSAN AL-BAKR 
Președintele Republicii Irak

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

Cu ocazia fericită a aniversării zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, am onoarea să trans
mit Excelenței Dumneavoastră, în numele meu și al 
colegilor mei, membri ai Consiliului Suprem al sta
tului, și în numele poporului și guvernului Repu
blicii Sudan, sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări, dorind Excelenței Dumneavoastră multă sănă
tate, iar poporului prieten român prosperitate și pro
gres. .

ISMAIL AL AZHARI
. ț . Președintele Consiliului Suprem 

de Stat al Republicii Sudan

Cartierul Drumul Taberei din Capitală

l
Lingă vatra 
a metalului

fierbinte 

românesc
(Urmare din pag. I)furnale. (17 ani din cei 43 ai vieții — n.n.). Ce ne puteți spune despre acesta ?Dogoarea bate ușor pînă la locul unde ne aflăm. Dinspre caupere se despletește un vuiet continuu, monoton.— Primul nostru furnal de 1 700 metri cubi prezintă un înalt grad de automatizare. îndeosebi, evident, Ia preîncălzitoarele de aer, la aparatele de măsură și control. Notabilă e dotarea sa cu o gospodărie proprie de materii prime. Un avantaj enorm care face posibilă o omogenizare ideală a materiilor intrate în . furnal și supuse transformărilor dirijate de om.Trenulețul minuscul, cu oale gata pregătite pentru recolta fierbinte, salută din nou cauperele. Clipa asta fecundă a fost pregătită minuțios, uneori eroic, în spațiul celor 1 000 de zile cit a durat epopeea construcției furnalului.— De curînd am început să producem aglomerat fondant. Punem la punct și procesul de omogenizare a minereului. Chiar asta discutăm cu factorii răspunzători.Explicațiile inginerului Ion Dinu sînt ritmate de declicurile instalațiilor de la masa de comandă. Un perete întreg de ecrane mai mici sau mai mări, ace sensibile aflate într-o veșnică vibrație, șocuri scurte — înregistrate sub forma unor fulgere subțiri — becuri albe, galbene, roșii ce se aprind continuu, a- vertizează, comunică, supun hotărîrii omului soluțiile optime.Despre performanțele ce se pregătesc aici, se discută lucid, cu un anumit respect pentru experiența trecutului. Iar trecutul înseamnă ultimele două decenii la Hunedoara, la Reșița, la Călan. Trecutul este experiența de muncă a furnalistilor prezenti la remarcabilele premiere industriale de pe platoul combinatului gălățean. în pîntecul veșnic flămînd și veșnic mistuit de înalte temperaturi, materia își urmează traiectoria propriei sale deveniri. Moleculele se asociază, se resping, se o- pun și se supun inteligentei. Te impresionează forța celor ce stăpînesc prefacerea materiei cu ajutorul arsenalului oferit de tehnica de ultimă oră, de la calculatorul electronic pînă la cele mai simple aparate de măsură și determinări.încercăm să descifrăm pe chipul maistrului de schimb Gheorghe Ghidei, încordarea firească ce prefigurează fiecare șarjă.Mîinile calme.Obrazul calm.Umerii relaxați.Ochii, cu lumina lor limpede, adîncă, ochii aceștia ce parcurg fără grabă, în timp util însă, ecranele aparatelor, concentrează în ei toată furtuna interioară, dezvăluie semnele concentrării cerebrale.Toți maiștrii de schimb au lucrat cîte o jumătate de an la furnalul de 1 000 metri cubi de la Hunedoara. A fost „repetiția generală" înaintea Galaților... Biografiile acestor oameni prezintă în esență surse și date comune. Diferențierile

tin mai mult de nuanță, între două șarje, un scurt interviu colectiv : „Pe" mine m-a dat Reșița. Lucrez de mai bine de zece ani la furnale" (Ion Iacob, prim- topitor). „Am lucrat la Hunedoara. Ca lăcătuș de întreținere. E ceea ce fac și aici". (Vasile Struț). Pe Ion Blaj l-a dat Călanul. Are 35 de ani, iar dincolo de această vîrstă „de cumpănă" afli o vitalitate rar întîlnită. E unul dintre cei mai repfitati șefi de echipă în lucrările de creuzet.Biografii ale căror structuri se interferează, contu- rind profilul unor oameni crescuți în vecinătatea ve- trelor fierbinți create în anii industrializării socialiste. Toți au venit la Galați avînd școala acestor ani denși. Și, mai ales, au venit cu năzuința de a-și reconfirma prestigiul.Ne interesăm de ținta preocupărilor lor prezente. Inginerul-șef al sectorului formulează prompt :— Obiectivul nostru nr. 1 ? Să asigurăm neîntrerupt fontă oțelăriei. Apoi, urmărirea realizării parametrilor pentru funcționarea optimă a furnalului. Ne grăbim. O grabă care tine d? ritmurile noastre curente, pe .care noi înșine ni le propunem. Am lucrat ani de zile la furnale. Aducerea acestora la capacitățile proiectate dura un timp mai lung. Ne grăbeam și atunci, dar alții erau oamenii, cunoștințele și exigențele lor, tehnica, competența. Am acumulat mereu — și iată, capacitatea industriei noastre își dovedește forța. Aglomeratorul, de pildă, avem toate premisele să-l aducem la parametrii proiectați într-un timp cu jumătate mai scurt decît cel de la Hunedoara.Aici, pe platoul combinatului, bate un vînt ce poartă cu el mirosuri sălcii. Dunărea o bănuiești peste muchea albă, maiestuoasă, a Tiglinei. In drum spre oțelărie, vagonetele cu fontă incandescentă adaugă noi grade caniculei de afară. Pe magistrală, către locul de naștere al celui de-al doilea furnal, circulă într-un marș continuu coloane de mașini. F. 2 — cum e numit curent al doilea furnal de 1 700 m.c. — se află Ia cîteva sute de metri de primul. Patru șiruri de vagonete cu betoane au împresurat suprafața destinată cauperelor și furnalului. Mai încolo, cîmp răscolit, mormane uriașe de pămînt. Iar mai departe, miriștile aurii, semn că timpul culesului a trecut

pe aici. Betoanele, aduse de basculante, curg continuu. Se înalță dantelăria de metal. Soarele se oprește în ochiurile ruginii, care, în curînd, nd vor mai avea acces niciodată la soare.Căutăm din ochi vechile cunoștințe, înnodate la F.l. Fierar-betoniștii lui Pău- șan au executat lucrările ce le reveneau pentru întreaga fundație. în schimb, ai lui Ciobanu lucrează încă la estacada buncăre- lor. Dulgherii lui Ganea, Corneanu, Pisică și Ion Gheorghe își dovedesc priceperea și aici, la F. 2. Șa- motorii lui Kovaci și Ca- huei, prezenți de asemenea. în curînd ei se vor afla în vîrf de muncă.între movilele galbene de pămînt, pe drumul vîntu- rat de basculante, îl întîl- nesc pe Victor Herman, inginerul-șef adjunct al șantierului 61. „Experiența de la F. 1, ne spune dînsul, ne este de. niare folos. Un exemplu. Fundația primului furnal s-a constituit dintr-un bloc monolit de 7 400 m.c. de betoane. La F. 2 am turnat numai 6 800 m.c. Calculele au arătat că nu-i nevoie de mai mult. Sau : asamblarea virolelor la primul furnal am făcut-o în timpul montării. Treabă dificilă. Acum, a- samblarea se face direct la sol. Mai simplu și, mai a- les, mai bine".în toate aceste amănunte se află explicația încadrării în grafice a lucrărilor de la furnalul doi, a avansului cîștigat la unele obiective. Trei din cele patru caupere sînt atacate. La furnalul propriu-zis s-au montat cîteva rînduri de virole. Distingi peste tot o sincronizare a energiilor pentru menținerea unui ritm de lucru intens.— în mai puțin de două luni — ne spune directorul general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice, inginer Cornel Cazan — au fost consemnate în istoria noii unități siderurgice de la Galați momente pe care le-am trăit din plin : prima șarjă de fontă, prima șarjă de aglomerat, primii metri cubi de oxigen industrial, prima șarjă de oțel la converti- zoarele I și II, primele cantități de sleburi. Ne așteaptă acum alte lucrări de răspundere, pe care, în mod liotărît, le vom executa la vreme.Galațiul a devenit în vara aceasta vatra fierbinte a metalului românesc.
0 nouă casă de cultură 

la Ploiești
în centrul municipiului Ploiești a început construirea casei de cultură a sindicatelor. Noul edificiu, proiectat de I.S.C.A.S. București, cuprinde o sală modernă de spectacole, alta pentru conferințe, săli de sport, de lectură, biblioteci, încăperi pentru repetiții.în jurul noului lăcaș de cultură vor H amenajate zone verzi punctate cu grupuri'«t .uare, urmărindu-se crearea unei ambianțe arhitecturale reconfortante.

SĂRBĂTOAREA
BISTRIȚA-NĂSĂUD. — Dafini strămo

șești, frumuseți de port și grai, cîntece și 
dansuri populare au dat sîmbătă strălu
ciri masivului Prislop în cadrul „Sărbă
torii muntelui". Aici s-au întîlnit mii de 
tineri din județele Bistrița-Năsăud, 
Maramureș și Suceava. Coloanele for
mațiilor artistice au coborif muntele, spre 
scena amenajată în geana unei păduri de 
brad, din trei direcții, avînd în , frunte 
trei călăreți. Năsăudenii și bisfrițenii au 
depus pe un catarg al frăției o pălărie 
cu pene de păun de la Salva, cei de pe 
meleagurile maramureșene un pieptar și 
o traistă înflorată, sucevenii un minunat 
fulnjc.

MUNTELUI
Programul artistic a fost deschis de so

liștii vocali de pe Iza, de cunoscutul ta
raf din Vad, laureat a numeroase con
cursuri artistice de amatori. Apoi au pre
zentat frumoase programe soliști și for
mații artistice din cele trei județe înve
cinate. Un moment deosebit al progra
mului l-a constituit montajul „Stîna mara
mureșeană". Dansatorii au coborît de pe 
scenă și au prins mulțimea prezentă în
tr-o uriașă horă a unirii.

Cu prilejul serbării de la Prislop a 
avut loc un mare fîrg de artizanat spe
cific ținutului.

(Agerpres)
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Plecarea tovarășilor Otta Sik 
si Frantisek Vlasak

Sîmbătă dimineața au părăsit 
Capitala tovarășii Otta Sik, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, și Frantisek Vlasak, 
membru supleant al C.C. al P.C.C., 
ministru și președinte al Comisiei 
de Stat a Planificării.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții cehoslovaci au fost

SPORT
În avanpremiera etapei a lll-a

STEAUA-U.T.A. 0-11
V <După" meciul de la Ploiești din cea de-a doua etapă, antrenorul Ștefan Covaci spunea despre jocul echipei sale că a fost sub nivelul celui practicat în prima etapă a campionatului. într-un fel, conti- nuînd aprecierea antrenorului, ni se pare că ieri Steaua a făcut un alt pas înapoi, atît din punctul de vedere al activității în teren, cît și în ceea ce privește condiția atletică a jucătorilor. Dacă bucureștenii ar fi reușit să transforme în goluri cele cîteva ocazii foarte bune de a înscrie, cu siguranță că lipsurile despre care am amintit mai sus nu ar fi fost percepute atît de clar. Insă pe gazon faptele petrecîndu-se altfel, am putut constata mai limpede că înaintașii Stelei joacă după două sau trei scheme relativ ușor de contracarat. Dintre acestea, intercalarea lui Săt- măreanu în atac ni se pare de-a dreptul inutilă, fiindcă fundașul în cauză nu periclitează prin șut poarta adversă, în schimb încurcă activitatea celorlalți colegi în atac. în plus, el revine cam greu în apărare. Și atunci, folosul fundașului care atacă cu orice preț noi nu-1 vedem’. Vedem însă unele pagube : de pildă, întors obosit dintr-o „cursă lungă", ineficace ca toate celelalte, n-a mai fost în stare să îndeplinească prima lui îndatorire de fundaș, aceea de a opri adversarul direct. Aripa stîngă arădană. Moț. scăpată de sub supraveghere, a centrat și din această centrare a rezultat golul cu ajutorul căruia U.T.A. a cucerit iarăși două puncte la București. Firește. nu vrem să fim nedrepți și să dăm vina exclusiv pe fundașul dreapta al Stelei;,-Greșeala...luir.-inRiala^ja fdsț/'... urmată de un șir întreg-de intervcn- ții imprecise, de exemplu, ale Iui

PUISUL INIMII 

NAȚIUNII
I

delungate, fără răgaz ți fără 
osteneală, visurile, biruințele ți 
nădejdile.

Ore întregi poporul român, mîn- 
dru de victoriile sale istorice, a 
trecut prin faja conducerii de 
partid și de stat, înfățișînd în 
grafice elocvente forfa creație1 
sale, biruințele dobîndite cu ati- 
tea eforturi pe drumul consolidă
rii orînduirii socialiste, pe calea 
atîtor realizări în domenii mate
riale și spirituale. Sînt foaie aces
te mari victorii roadeie atașamen
tului său nedezmințit la cauza 
socialismului, unica formă de 
viată care dă omului posibili
tatea împlinirii celor mai înalte ți 
mai îndrăznețe aspirații.

Prin fata tribunelor din Piafa 
Aviatorilor a trecut în marșul ei 
curajos însăși Istoria. In acele ore 
lungi, am auzit băfînd o singură 
inimă ți în bătăiie ei am descifrat 
idealurile ce galvanizează astăzi 
toate inimile celor douăzeci de 
milioane de oameni care trăiesc pe 
pămînful patriei noastre socialiste : 
libertate, independentă najiona'ă, 
democrație, bunăstare, progres. 
Și m-am, gînd't atunci, în acele 
ore Iun de grav apel, la simțul 
responsabilității : așa se vor fi
petrecut faptele pe cîmpiiie bătă
liilor unde s-a pecetluit, și pen
tru eternitate, ființa acestui po
por, care de două mii de ani stă 
aici, pe aceste meleaguri, apă- 
rîndu-și libertatea și dreptul la 
viață.

Am ascultat bătăile acestei inimi 
uriașe și am auzit răsunînd voinfa 
și deciziile ei ce nu pot fi 
frînfe, fiindcă reprezintă voinfa ți 
deciziile a douăzeci de milioane 
de oameni gîndind și acfionînd 
ca un singur om.

Și am înfeles că această inimă 
va bătea veșnic, fiindcă în carnea 
și în singele ei s-au îngemănat 
virtufile bătrîne de cinste, morală 
și fierbinte patriotism, cu cele 
mai înalte aspirații ale omului, 
luptînd pentru viitorul de aur al 
umanității : comunismul.

salutați de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al CC. al PC ÎL. și 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul Republicii Socialiste 

Cehoslovace la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Suciu și D. Nicolae. Din toate acestea pînă la urmă beneficiarul a rămas Axente, autorul unicului gol al partidei în minutul 27. Era. de altfel, prima acțiune mai consistentă a arădanilor de la începutul partidei !Ne-am oprit mai mult asupra jocului echipei noastre campioane, fiindcă sîntem cu toții interesați ca ea să ne ofere rezultate cît mai onorabile în apropiatele partide internaționale oficiale. De aceea, a- ceastă relativă insistență a noastră nu trebuie înțeleasă în sensul că U.T.A. nu și-a avut meritele ei speciale într-un meci pe care l-a cîștigat la un mod de necontestat. U.T.A, a rămas aceeași formație cu tehnică individuală acceptabilă șk căreia nu-i place ideea jocului disperat în apărare . atunci cînd își dispută șansele în deplasare. Nici chiar atunci cînd scorul îi devine favorabil ! Remarcăm dintre ară- dani pe Axente. Petescu, Pojoni. Le- reter. Despre portarul Gornea. se știe : ori face partide extraordinare, ori apără ca un jucător de... cimp ! Ieri s-a prezentat în prima ipostază salvțnd buturile în . situațiile cele mai critice și contribuind decisiv la victoria echipei sale. De la Steaua ne-a plăcut, chiar foarte mult. lor- dănescu. talentat fotbalist din cea mai tînără generație, excelent ..coordonator". dar și „realizator" redutabil. Numai că el a jucat în deschidere. la meciul formațiilor de tineret. Intre altele este un prilej pentru a ne aduce aminte că tuturor echipelor noastre. exceptînd-o pe F.C. Argeș, le lipsește ceea ce se cheamă organizatorul de joc al . f.ormație|, jucătorul care dă clari-'.i tate-■acțiunilor echipei în'țerpn.
Valeriu M1RONESCU

Pe ecranele cinema
tografelor din Capitală a 
început să ruleze fil
mul documentar „Vizita 
delegației române de 
partid și de stat în Re
publica Socialistă Ceho
slovacă".

teatre
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
Boema) : Boema Palace — 20. (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Scandal la 
Boema — 20.
• Ansamblul „Perlnlța” (în sala Savoy 
a teatrului „C. Tănase") : Varietăți 
folclorice — 19.

cinema
o Roata vieții : PATRIA — 10 ; 12.45 ;
16.15 ; 18 45 ; 21.15.CAP1TOL - 9,15 ; 12 ; 
15 ; 18 ; 21, la grădină 20, CIRCUL DE 
STAT - 10 : 13 ; 15,30 ; 18 ; 20.30.
O Tarzan, omul maimuță : REPU
BLICA — 8.30 ; 10.30 , 12,30 ; 14,30 ;
10.45 ; 19 ; 21.15, FESTIVAL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
- 20, GRADINA DINAMO — 20.
• Premiere strict secrete : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 2539 - orele 
19,30). LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45. GRADINA 
DOINA - 20
• Viva Maria : FEROVIAR - 8-15,45
în continuare ; 18.30 ; 21,15, EXCEL
SIOR - 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, 
MODERN r- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18.30 ; 
21. ARENELE LIBERTĂȚII - 19.45.
• Șapte oameni de aur : TOMIS —
9—15.45 în continuare ; 18.15 ; 20.30.
Ia grădină - 19.30. FLAMURA — 9—16 
în continuare ; 18.15 ; 20,30, MELODIA
- 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18.30, GLORIA
- 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
O Piramida zeului soare : DACIA —
8.30— 16 în continuare ; 18.30 : 21, FLO- 
REASCA - 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
• D-ale carnavalului : sala CINEMA
TECA — 10 ; 12 ; 14 16,30 ; 18.45 ; 21.
• în orașul „S” : CENTRAL - 8.30 ;
10.45 ; 13 ; 15.30 : 18 ; 20,30.
• Duelul lung : VICTORIA - 8.45 ;
11 , 13.30 ; 16; 18,30 ; 21. RAHOVA —
15.30 ; 18. ‘ta grădină - 20,15, LIRA —
15.30 : 18, la grădină — 20.30.
O Neamul Șolmăreștllor : LUMINA —
9.30— 17 în continuare ; 19.45.
• întîlnire în munți : GIULEȘT1 -
15.30 ; 18 : 20,30.
• Cartierul Veseliei : UNION - 15.30 ; 
18 : 20,30.
0 Furnalul ; Digul ; O nuntă la olteni ; 
Lucian Grigorescu ; Permanențe ; A- 
tențlune, ciuperci 1: TIMPURI NOI
- 9—21 în continuare.
0 Taffy și vlnătorul : DOINA — 9 ;
11 ; 13 ; 16 : 18.15 : 20.30.
0 Alegere de asasini : VITAN — 15.30 ; 
18 : 20.30, la grădină — 20.
e O fată ciudată : GRIVITA - 9 ; 11,15;
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20.30.
0 Diminețile unul băiat cuminte i ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30 ;
17.45 : 20.
0 Prietenele : BUCEGI - 9 ; 11.15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26. 27 și 28 august. In tară : Vreme ușor instabilă Cerul va fi schimbător. Vt>r cădea averse locale de ploaie. Vîntul va surla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 28 de grade, izolat mai ridicate. In București : Vreme relativ frumoasă. Cerul va fi schimbător, favorabil ploii slabe. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

TENIS• Turneul internațional de tenis de la Quebec (Canada) a continuat cu disputarea partidelor din cadrul probei de simplu bărbați. In cele mai importante întîlniri, spaniolul Manuel Santana l-a învins cu 6—3. 6—2 pe americanul Vie Seixas, olandezul Tom Okker a dispus cu 6—2, 6—4 de canadianul Mike Belkin, iar brazilianul Thomas Koch a cîștigat cu 6—8, 6—1, 6—1 la indianul Ra- manathan Krishnan.• Tînărul tenisman american Bob Lutz a repurtat o surprinzătoare victorie în cadrul campionatelor S.U.A. care au loc la Brookline. El l-a eliminat în semifinale cu 6—4,7 -5,6—4 pe compatriotul său Graebner. Ashe a cîștigat cu 3—6, 7—5. 9—7, 6—3 în fața lui Stone. Ashe urmează să joace în semifinale cu McManus. în finala probei feminine se vor întîlni Maria Bueno — Brazilia și Margaret Smith - S.U.A.
CICLISM• Tradiționalul criteriu internațional ciclist de la Dachauberg a revenit alergătorului vest-german Rolg Wolfschohl. care a acoperit cei 84 km în 2 h 19’ 28”. Pe locul 13 s-a clasat francezul Anquetil.• Competiția ciclistă internațională : Paris-Luxemburg a continuat cu desfășurarea etapei a doua pe ruta : Maubeuge-Liege (202 km). Victoria a revenit belgianului Revbroeck cronometrat în 5hl5’45‘\ Marii favoriți ai cursei. Bitossi (Italia) și Merckx (Belgia), au sosit cu o întîrziere de peste 2 minute. In clasamentul genera] individual continuă să conducă italianul Dancelli.
NATAȚIE• Cu ocazia campionatelor de na- tație ale Canadei de la Winnipeg, tînăra înotătoare Elaine Tanner a realizat în proba de 100 m spate timpul de 1' 06" 7/10. Aceasta este cen de-a doua performantă mondială,, a tuturor timpurilor. Cel/, mab-btln ... rezulfăf...mondial este' și aparține lui Karen Mhir (Republica Sud-Africană). ,

0 Aventurierii : BUZEȘT) - 15,30 ; 18. 
la grădină — 20. MOȘILOR - 15.30 ; 
18 ; 20.30.
0 Dacii : GRADINA MOȘILOR - 20. 
0 Inimă nebună... nebună de legat : 
UNIREA - 15.30 : 18. la grădină - 20.15. 
0 Studiu despre temei ; DRUMUL SĂ
RII - 15 ; 17.30 ; 20.
0 Vicontele plătește polița : COTRO- 
CENI — 15.30 ; 18 ; 20.30.
0 Mesteacănul : VOLGA — 9—15.45 în 
continuare ; 18 ; 20.30.
0 Domnișoarele din Rochefort : VII
TORUL - 15.30 ; 18 ; 20.30.
O Falsa liră de aur : AURORA — 8.45 :
11.30 ; 14.15 : 17 : 20. la grădină - 20.30. 
e Valea : MIORIȚA - 9 ; 11.15 : 13.30 : 
16 ; 18.15 : 20.30.
0 Un dolar găurit : POPULAR — 15.30 ;
18 ; 20.30.
0 Judecata : MUNCA - 16 ; 18 : 20.

Programul I

8,30 — Ora exactă.
Cum va ti vremea 7
Gimnastica de înviorare.

8,40 — Pentru copii și școlari.
Filmul serial „Calul Furry".

9,05 — La șase pași de o excursie.
Participă reprezentanții tabe
relor de pionieri și elevi din 
Costlneștl și Sinaia.

10.00 — Ora satului.
în cuprins : Lucrări la zl ; Pri
măvara Ideilor : Concluzii Ia 
competiția vinurilor ; Caratele 
Murfatlarului ; Pe valea Mure
șului ; Taina fundelor albe ; 
Poșta emisiunii ; Buletin agro- 
meteorologic ; Muzică populară. 
Interpretează : Minodora Ne
meș. Ștefan Lăzărescu, Nicolae 
Vișan (țambal), Maria Geor
gescu, Ionel Dlnicu (vioară). 
Angela Matei. Ion Crlstoreanu

11.30 — TV. pentru specialiștii din
agricultură.
CicluJ „Mecanizarea agricultu
rii".
Tema : Probleme actuale șl de 
perspectivă ale mecanizării a- 
gri culturii.
Participă : lng. Nicolae Bologan, 
ing. A. Serf. Conducătorul ci
clului lng. Petre Moldovan, prim 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii.

12.15 — De strajă patriei.
12.45 — Telejurnalul de prînz.
13.00 — închiderea emisiunii de dimi

neață.
16,00 — Zlg-Zag — telemagazin dumi

nical.
17.00 — Fotbal Rapid-A.S.A. Tîrgu

Mureș.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Cîntă corul Radiotelevlziunii. 
20,10 — „Vechiul drum", film docu

mentar artistic realizat de 
Studioul de televiziune-Bucu- 
reștl.

20.45 — Formații de muzică ușoară de
pe litoral.
Transmisie de la Constanța.

21.45 — Telejurnal
22.00 — Emisiune muzicală în Interpre

tarea unor| ansambluri șl for
mații folclorice.
Transmisie de la Constanța 

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Telesport.
23.30 — închiderea emisiunii.

Programul II

19,55 — Documente de piatră.
20.15 — Lira — Emisiune de versuri. 
20,25 — Film artistic : „Căutați idolul”.
21,45 — Telejurnal
22.00 — Bravissimo. - Film muzical 

realizat de Studioul de tele- 
viziune-București.

22,35 — închiderea emisiunii.

SĂRBĂTORIREA ZILEI

DE 23 AUGUST PESTE HOTARE
Cuvintarea tovarășului
Ciu In-lai la recepția 

de la ambasada română 
din PekinLuînd cuvîntul la 23 august la recepția oferită cu prilejul Zilei naționale a României, premierul Ciu En-lai a adresat calde felicitări poporului și guvernului român în numele poporului și guvernului chinez cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării poporului român de sub jugul fascismului.Cu 24 de ani în urmă. Partidul Comunist Român a condus poporul la organizarea unei insurecții armate și la răsturnarea regimului reacționar al lui Antonescu, des- chizind astfel un nou capitol în istoria României — a spus Ciu En--j lai. Folosindu-și resursele na- ționale și. bizuindu-se pe propriile lor eforturi, poporul român și conducătorii săi an înregistrat succese apreciabile în cauza construirii patriei lor în ultimii 24 de ani. Urăm poporului român noi succese în lupta pentru apărarea și construirea patriei lui.Ciu F,n-lai a condamnat intervenția militară străină în Cehoslovacia.în încheiere el a exprimat sprijinul poporului chinez pentru lupta poporului român, a guvernului său, consacrată apărării independenței și suveranității.

MOSCOVA. — La Muzeul politehnic din Moscova a'avut loc la 23 august vernisajul expoziției de fotografii „București — capitala României socialiste".Festivitatea a fost deschisă de Iuri Fisevski, prim-vicepreședinte al asociației unionale „Znanie". A luat apoi cuvîntul prof. Florian Georgescu, directorul Muzeului de istorie a orașului București.
PHENIAN. — Ambasadorul Repu-j: blicii Socialiste România la Phenian,ij Nicolae Popa, a oferit o recepție. Au participat Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Toi En Din, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, Pak Mun Kiu, secretar al Prezidiului Adunării Populare Supreme. Bec Săn Ir, ministrul muncii, conducători ai unor organe și organizații centrale, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R.P.D. Coreeană.
ULAN-BATOR. — Ambasadorul extraordinar si plenipotențiar al României în R. P. Mongolă. Sandu Ioan, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei. Au participat N. Luvsanravdan. membru supleant al Biroului Politic a) C.C. al P.P.R.M., T. Pungțagnorov, vicepreședinte a) Consiliului de Miniștri a) R. P. Mongole. P. Damdin, ministrul industriei ușoare și alimentare, S. Sosorbaram, ministrul culturii, D. Isteren. ministrul învățămîn- tului, activiști de partid și de stat din R. P. Mongolă. Au luat parte, de asemenea, șefii misiunilor diplomatice acreditați la Ulan-Bator.
BERNA. — Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Elveția, Ion Georgescu, a oferit o recepție. Au participat Armin Riesen, secretar general al Departamentului justiției, ambasadorul Sigismund Marcuard, șeful Direcției cooperării tehnice din Departamentul politic federal. Bans Miesch, adjunctul șefului Diviziei politice din Departamentul politic federal. dr. .Reynold Tschăppăt. primarul orașului Berna, Jakob Lechleiter, secretar al Comitetului Director al Partidului Muncii din Elveția, membri ai corpului diplomatic acreditați în Elveția.
MONTEVIDEO. — însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România în Uruguay. Isidor Bălței. a
SECVENȚE URUGUAYENEBravului și pitorescului locuitor al cîmpiilor nesfîrșite, ce alcătuiesc teritoriul tării, Uruguayul i-a dedicat o statuie, situată în plin centrul orașului Montevideo. Inscripția de pe soclu exprimă lapidar și totodată poetic venerația uruguayenilor pentru înaintașii lor, care au populat cîndva întinderile străbătute de Rio dei Plata, au primit infuzie de sînge indigen și au plămădit un neam de oameni dirji și iubitori de libertate, neamul „gaucho". Grație acestor trăsături, ei, cu tot numărul redus, au reușit să traverseze cu succes o lungă perioadă istorică, marcată de vicisitudini politice externe, au reușit să reziste intemperiilor înainte și după proclamarea independenței de stat a Uruguayului, iar astăzi, la 143 de ani de la cucerirea independentei. Uruguayul se numără printre țările cu cele mai notabile realizări în America Latină. Proporțional cu numărul populației, Uru- guavul are cel mai mulți știutori de carte dintre țările latino-americane. învătămîntul gratuit fiind asigurat prin Constituție Si existind un evident interes de a lărgi și perfecționa rețeaua instrucțiunii publice. Puține capitale din această emisferă etalează un număr atît de mare de librării bine garnisite cu cărți din cele mai diverse domenii ca Montevideo. Si nu numai cu cărți, ci și cu un mare și permanent aflux de cum

oferit în saloanele ambasadei un cocteil la care au participat Alberto Abdala, vicepreședintele Republicii, Venancio Flores, ministrul afacerilor externe Antonii Francese, ministrul forțelor armate. Cesar Gharlone. ministrul finanțelor. Garcia Secco. subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, senatori, deputați și alte personalități politice și culturale, precum și membri ai corpului diplomatic.
ATENA. — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Atena, Francisc Păcurariu, a oferit o recepție cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român. Au participat ambasadorul B. P. Pa- padakis din partea regentului Greciei, general Gh. Zoitakis. Gh. Christopou- los. subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe, N. Sipris, subsecretar de stat al Ministerului de Finanțe. De asemenea, âu fost pre- zenți șefi de misiuni diplomatice.
ANKARA. — Ambasadorul țării noastre la Ankara, Grigore Geamănu, a oferit o recepție în saloanele ambasadei. Au participat ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, funcționari superiori din ministere, personalități culturale și artistice, generali și ofițeri superiori, ziariști. Au fost prezenți. de asemenea, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Ankara.
PEKIN. — Cu prilejul Zilei naționale a României, Asociația pentru relații culturale și de prietenie cu străinătatea și Asociația de prietenie chino-română au prezentat Ia 24 august un film la Hotel Pekin, urmat de un cocteil.Au participat vicepremierul Cen I, Go Mo Jo, vicepreședinte al Comitetului permanent al reprezentanților popuțari pe întreaga Chină. Tin Si Lin, vicepreședinte al Asociației pentru relații culturale și de prietenie cu străinătatea, Ciao Ktian Hua, adjunct al ministrului afacerilor externe. Li Cean, adjunct al ministrului comerțului exterior, persoane cu munci de răspundere ale Comitetului revoluționar orășenesc Pekin și alte persoane oficiale chineze.A participat, de asemenea. Aurel Duma, ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin. și membri ai ambasadei.Tin Si Lin și ambasadorul român au toastat pentru prietenia dintre cele două țări și popoare, pentru succesele și înflorirea celor două ifcHîri'L'ir. .ft.-Gp^dulft-^asdîesfășuraț ■■inWbS&ioB mosferă-de caldă prietenie. ■
TEHERAN. — Radioteleviziunea iraniană a transmis emisiuni dedicate sărbătorii naționale a României. 23 August, care au cuprins muzică populară românească și texte despre sărbătoarea națională a României De asemenea, televiziunea a prezentat. într-o emisiune, filme despre țara noastră. Cu acest prilej a vorbit ambasadorul României la Teheran. F’avel Silard. Presa iraniană a publicat ample articole însoțite de fotografii despre semnificația zilei de 23 August și despre realizările obținute de poporul român în anii de după eliberare.
GENEVA. — Ambasadorul Nicolae Ecobescu, șeful Misiunii permanente a Republicii Socialiste România pe lingă Oficiul O.N.U. la Geneva, a oferit o recepție cu prilejul aniversării eliberării patriei noastre. Au fost prezenți Francois Peyrot. președintele Consiliului de Stat al cantonului Geneva. Andre Ruf- fieux, consilier de stat al Genevei, Lise Girardin, primarul Genevei. Antonio Guicciardi Veinspeare, directorul general al Oficiului O.N.U. la Geneva, D. A. Davies, secretar general al Organizației Meteorologice Mondiale. Francis Branchard, director general adjunct al Organizației Internaționale a Muncii, Herbelt G. Beckh, delegat al Comitetului Internațional al Crucii Roșii pentru E.u- ropa, Dragoslav Protici. subsecretar O.N.U. pentru probleme politice speciale. W. Epstein, reprezentant special adjunct al secretarului genera! al O.N.U., Raymond P. Etchats. reprezentant specia) al P.M.U.D. în Europa, A. A. Roșcin și George Burns copreședinți ai Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, șefii celorlalte delegații la conferința Cornițe- 

părători. Nu întîmplâtor uruguayanul se bucură de faima de om cult pe aceste meridiane.în galeria eroilor naționali, doi ră- mîn pînă azi cei mai cunoscuți și venerați : primul — Jose Artigas, neobositul. înțeleptul și incoruptibilul luptător pentru libertatea patriei, „tatăl independenței naționale", cum îi spun urmașii ; cel de-al doilea — Jose Batle y Ordonez, fost președinte al tării în timpul a două mandate, om de stat progresist. Batle scria : „E o mare nedreptate distanta enormă între bogați și săraci. Această distantă trebuie micșorată și e de datoria statului să realizeze sarcina", în cursul celor două mandate prezidențiale și. ulterior, sub influenta sa au fost puse în practică multe dintre cele ce propovăduia : ziua de muncă de opt ore (înaintea S.U.A.). salariu minim obligatoriu, indemnizație pentru șomeri, un avansat sistem de pensionare, concedii plătite, învățămînt laic și gratuit. Totodată. au fost etatizate companiile de asigurări, căile ferate, producția de energie electrică. în ansamblul lor. cuceririle democratice au fost conservate de-a lungul deceniilor și. pe alocuri, chiar dezvoltate. Si dacă în momentul de față țara trece prin- tr-o serie de dificultăți, izvorîte dintr-o situație economică neprielnică ce-și lasă amprenta asupra cadrului social, aceste dificultăți pot cel mult 

f tului celor 18 state pentru dezarmare, șefii misiunilor permanente acreditați pe lingă Oficiul O.N.U. la Geneva, numeroși funcționari superiori ai Oficiului O.N.U. la Geneva, ziariști. oameni de artă.
CAIRO. — Consulul român la Alexandria, Nicolae Fîciu, a oferit, în seara zilei de 21 august, un cocteil. Au participat Mohamed Aii Rashid, secretar general al guvernatorului orașului Alexandria, dr Yunis Amin Omar, subsecretar de stat, Mohamed Sherif Eladlid. comandantul securității publice. Mohamed Anwar Latif, director general al vămilor, oameni de știință și cultură, membri ai corpului consular din Alexandria.BONN. — Ambasadorul Republicii Socialiste România Ia Bonn, Constantin Oancea, a oferit o recepție cu prilejul Zilei naționale a României. Au participat vicecancelarul R. F. a Germaniei și ministrul afacerilor externe. Willy Brandt, ministrul economiei. Karl Shiller, ministrul pentru, problemele cooperării economice, și alți membri ai guvernului R. F. a Germaniei, funcționari suneriori din ministerele și instituțiile de stat. Au fost prezenți, de asemenea. șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Bonn.
DELHI. — Ambasadorul României la Delhi. Aurel Ardeleanu. a oferit o recepție la care au participat vicepreședintele Indiei, Venkata Varahagiri Giri. V K. Rao, ministrul transporturilor și navigației. Shukla. ministru de stat din Ministerul de Interne, R. Daial. secretar general în M.A.F., vicepreședinți ai parlamentului, lideri ai unor partide politice, ambasadori și diplomați acreditați la Delhi. Recepția s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească
BUENOS AIRES. — însărcinatul cu afaceri a.i.. Aurel Jula, a oferit în saloanele ambasadei din Buenos Aires un cocteil la care âu participat dr. Jorge Adolfo Mazzinchi. subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, directorul general al relațiilor culturale, ambasadorul Hernan Lavalle Cobo, directorul Departamentului Europa răsăriteană, și alți funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și alte ministere. Au mai luat parte șefi ai misiunilor '(lihîp'MMi&e liqiSreditati în Argentina,.. eamuAi cultură, ziariști “și'cetățeni de origină română din'Ar-'' gentina, ■
HELSINKI. — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki, dr. M. Bâlănescu, a oferit o recepție în saloanele ambasadei. La recepție au participat. i J. Virolainen, vicepremier și președinte al Partidîilui de centru ; A Karjalaihen, ministrul afacerilor externe; miniștrii V. Leskinen, A Simonen, G. Teir. P. - Aitio, A Tiekso, A. Saarinen și V. Pessi. președintele și secretarul general al Partidului Comunist Finlandez, J. Rihi- niemi, președintele Partidului conservator. rectorii universităților din Helsinki și Turku, președintele Consiliului municipal Helsinki, .1. Saukkonen, numeroși deputați, generali, oameni de cultură și știință, ziariști.
TOKIO. — Ambasadorul țării noastre la Tokio, Ion Datcu. a o- ferit vineri un cocteil în saloanele hotelului „Hilton". Au luat parte Hisao Kodâira, vicepreședinte al Camerei reprezentanților Dietei Japoneze. J. Shibata. președintele Academiei Japoneze, H Kuroda, președintele Asociației de prietenie Japonia-România. deputați, oameni de știință și cultură Au mai fost prezenți membri ai conducerii PC. din Japonia. Partidului socialist japonez. reprezentanți ai Partidului liberal-democrat și ai Partidului socialist democratic. Ko- meito. reprezentanți ai sindicatelor japoneze, precum și președinți de mari firme și societăți japoneze.

să umbrească, dar nu să anuleze caracteristicile permanente domi-’ nante ale Uruguayului. Se înfruntă greutățile rezultate din aceea că în zilele noastre, în condițiile progresului industrial vertiginos, sprijinirea aconomiei pe exportul cîtorva produse agrare devine tot mai neăvan- tajoasă. mai plină de riscuri, dată fiind deteriorarea prețurilor pe piața mondială, concurenta cu alterări etc, ceea ce provoacă un dezechilibru financiar de natură să se repercuteze nefavorabil asupra altor sectoare de activitate. Accelerarea ’ procesului de industrializare este de aceea un obiectiv imperios, care preocupă forurile economice și politice. Se insistă asupra necesității de a dota agricultura cu tehnică modernă, paralel cu orientarea unui program de investiții spre construirea unor noi întreprinderi industriale moderne. pentru construcția de mașini, care astăzi sînt imnortate. O serie de proiecte vizează creșterea producției de energie electrică. Statul Uruguayan dispune de un avantaj rîvnit încă în alte țări de pe continent : acela de a controla sectoare vitale ale economiei și. prin aceasta, de a putea dirija procesul de industrializare îhtr-o manieră ca el să însemne, totodată, sporirea prosperității publice.
Vasile OROS

Presa 
internațională 

despre ’ 
sărbătorirea 

Zilei naționale 
a României

„UNITA" : „0 grandioasă 
manifestare populară"

ROMA 24 (Agerpres). — Ziarul „Unita", organ al Partidului Comunist Italian, publică o amplă corespondență despre sărbătorirea în țara noastră a zilei de 23 August, sub titlul „O grandioasă manifestație populară în cinstea celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării de sub nazism". Ziarul scrie: „o imensă mulțime. poate de două ori mai mare decît în anii trecuți", constituie un aspect care a izbit cel mai mult în această sărbătoare a eliberării României de sub fascism și nazism. In corespondență se relevă că „împreună cu unități ale armatei și marinei, în timp ce avioane rapide străbateau cerul, au demonstrat și gărzile patriotice înarmate,' alcătuite din muncitori, țărani și intelectuali".Ziarul reproduce extrase din cu- vîhtarea rostită de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, despre semnificația zilei de 23 August, arătînd că el a relevat succesele dobîndite în anii de după eliberare, în toate domeniile vieții — economic, social și cultural.-Descriind' emoția care s-a produs cînd în rîndurile manifestanților au apărut cîteva sute de cehoslovaci, care se află în România, „Unită" scrie : „România este solidară cu poporul cehoslovac șl ea crede că este încă posibil să se ușureze situa- .. ția prin în'Tnirisi. convorbiri, că s^!i'rfedobîndeâscâ ■ unitatea intre țările socialiste".
„Ani ai avmtului"

SOFIA 24 (Agerpres), — Sub titlul „România sărbătorește", ziarele „Trud". „Narodna Mladej" și „Cooperativno Selo" din Bulgaria au publicat știri în care se arată că oamenii muncii din întreaga noastră țară au sărbătorit cea de-a XXIV-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist demons- trîndu-și succesele pe care le-au obținut în construcția socialistă.Ziarul „Vecerni Novini" inserează un articol intitulat „Ani ai avîntu- lui". în care sînt ilustrate succesele dobîndite de poporul român în anii de după eliberare si este scoasă în evidență prietenia care leagă cele două țări. O vedere panoramică a centrului Bucureștiului însoțește a- cest articol.
„L'HUMANITE": despre

Declarația Marii Adunări

Naționale a Republicii So 
cialiste România

PARIS 24 (Agerpres). — Sub titlul „Toate problemele trebuie să fie rezolvate prin convorbiri". ziarul „L’Humanlte", organul Partidului Comunist Francez, publică o corespondență din București despre lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.Articolul scoate în evidență pasajul din Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de .bază ale politicii externe a României care arată că o mare și tragică eroare a fost săvîrșită prin intervenția trupelor străine în Cehoslovacia. dar că nu este încă prea tîrziu de a se da dovadă de rațiune și spirit de răspundere și că este necesar ca toate problemele să fie rezolvate prin convorbiri. „Declarația, scrie ziarul, reamintește că Tratatul de la Varșovia a luat naștere după încheierea Pactului Atlantic și că el este mijlocul comun al țărilor socialiste pentru a respinge orice atac din afară și că România înțelege șă-și manifeste deplina sa loialitate față de angajamentele sale, în situația actuală ea dorește însă să se facă apel la rațiune, la înțelegere ca relațiile cu țările socialiste, cu toate țările lumii să fie bazate pe respectarea independenței și suveranității naționale, cu dorința de a stabili aceste relații pe o cooperare realmente marxisl-leninistă, care să poată contribui la triumful ideilor lui Marx. Engels și Lenin, la triumful comunismului și să militeze pentru restabilirea autorității și încrederii ideilor marxism-leninismului".



EVENIMENTELE DIN CEHOSLOVACIA

DELEGAȚIA I!. S. CEHOSLOVACE 
SI CONDUCĂTORII P. C. U. S 

Și Al GOVERNULOI SOVIETIC
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
la 24 august au continuat con
vorbirile între delegația Republi
cii Socialiste Cehoslovace, în 
frunte cu președintele R.S.C., Lud
vik Svoboda, și conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului sovietic.

&

Ca și la 23 august convorbirile 
s-au desfășurat într-o 
sinceră, tovărășească.

Părțile au ajuns la 
să continue convorbirile 
gust.

atmosferă

un acord 
la 25 au-

Mesajul președintelui

Republicii Socialiste Cehoslovace

Ludvik Svoboda
PRAGA 24 (Agerpres). — Pos

tul de radio Cehia mijlocie (Praga) 
a anunțat la orele 20,00 : Am pri
mit o știre importantă de la un 
colaborator care a telefonat de la 
ședința guvernului. Guvernul 
R.S.C. a căpătat la 24 august, la 
orele 18,50, de la' președintele re
publicii, L. Svoboda, următoarea 
informație :

„Convorbirile noastre continuă și 
înregistrează progrese. Rugăm în-

treaga populație, organele și in
stituțiile să-și păstreze liniștea și 
rațiunea. Prin aceasta vor ajuta cel 
mai bine activitatea de răspundere 
a președintelui și membrilor de
legației. Transmiteți poporului 
cehoslovac caldele mele salutări și 
cereți de la el să nu ne îngreuneze 
sarcina prin eventuale acțiuni ne- 
gîndite. Vă mulțumim".

Guvernul a transmis imediat a- 
cest mesaj al președintelui între
gului popor.

ale Cehoslovaciei
PRAGA 24 (Agerpres). — Pos

tul de radio slovac anunță că în 
noaptea de 23 spre 24 august Pre
zidiul Consiliului Național Slovac 
a examinat situația care s-a ivit în 
Slovacia în urma ocupației de că
tre cele cinci țării membre ale Tra
tatului de la Varșovia.

„Ne alăturăm pe deplin declara
ției Adunării Naționale a Ceho
slovaciei și sprijinim pe deplin și 
respectăm numai organele consti
tuționale legale ale Republicii So
cialiste Cehoslovace în frunte cu 
președintele Ludvik Svoboda, gu
vernul condus de Oldrich Cernik, 
Adunarea Națională în frunte cu 
.Tozef Smrkovsky, subliniază Pre
zidiul.

Sîntem pe deplin de acord cu

punctul de vedere al Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia care a 
fost adoptat ieri, și ne exprimăm 
sprijinul deplin față de politica 
Comitetului Central al. Partidului 
Comunist din Cehoslovacia în frun
te cu Alexander Dubcek".

Prezidiul Consiliului Național 
Slovac a fost informat de asemenea 
că o delegație cehoslovacă, în frunte 
cu președintele Svoboda, a plecat 
pentru convorbiri la Moscova Vice- 
premierul dr. I-Iusak, membru al de
legației, a fost autorizat de Prezi
diu să reprezinte interesele națio
nale slovace.

în încheiere, Prezidiul a cerut 
tuturor slovacilor să apere liniștea 
și să împiedice provocările posibile.

Luări de poziție in mișcarea
comunistă si muncitorească
PREȘEDINTELE I. B. TITO

ACȚIUNE FĂRĂ APROBAREA

GUVERNULUIBELGRAD 24 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în deschiderea plenarei a X-a a C.C. al U.C.I., președintele Iosip Broz Tito a arătat că explicațiile prin care se încearcă să se justifice intrarea trupelor U.R.S.S. și ale altor țări socialiste în Cehoslovacia sînt absurde. Președintele Tito a arătat că nu a existat un motiv să se îndoiască de Cehoslovacia ca partener în Tratatul de la Varșovia și ca membră a lagărului socialist. „Partidul Comunist din Cehoslovacia, poporul cehoslovac și armata au avut suficientă forță să împiedice excesele care ar fi zădărnicit dezvoltarea normală a Cehoslovaciei în direcția făuririi unor relații sociale socialiste".Președintele Tito s-a referit apoi la convorbirile purtate cu conducătorii sovietici la Moscova. El a subliniat în mod deosebit că cu acest prilej s-a discutat și despre evoluția situației în Cehoslovacia și că el a spus conducătorilor sovietici „nu încercați ceva cu forța, fapt care ar duce la o situație gravă, catastrofală. Aceasta n-ar fi bine". Se înțelege că ne-am pronunțat și ne vom pronunța și în viitor împotriva tuturor încercărilor ca aceste probleme să se rezolve pe calea militară.

Președintele Tito a subliniat apoi că în convorbirile purtate cu conducătorii cehoslovaci nu a existat nici un element care să fi fost îndreptat împotriva Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste. ,I. B. Tito a arătat că actul celor cinci țiune tarea gane slovacia.Trebuie să fim principiali —. a spus președintele Tito —, să aducem la cunoștința tuturor în mod clar că noi vom ști. dacă s-ar ajunge la ceva ce ar amenința independența noastră, să o apărăm și s-o menținem prin toate mijloacele, că vom ști să apărăm dezvoltarea noastră liberă; indiferent din ce parte se va manifesta acest pericol.• în încheierea celei de-a X-a ședințe a C.C. al U.C.I., Iosip Broz Tito a spus că țara poate și trebuie să fie gata în orice privință. Președintele Tito a atras atenția și asupra primejdiei ca Iugoslavia să fie pusă în , fața unor probleme destul de grele, ceea ce determină necesitatea luării din timp a măsurilor pentru a putea învinge mai ușor dificultățile care ar decurge din a- ceasta.

țări reprezintă un atac și o ac- fără aprobarea și fără solici- guvernului legal și a altor orale puterii legale din Ceho-

CEHOSLOVAC

Rămășițele unui avion american F-40 doborî! recent Io Quang Binh, 
timp ce efectua un raid deasupra teritoriului R.D. Vietnam

5 țări ale Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia a fost creată o situație extrem de dificilă. încă nu a fost produsă nici o dovadă că intrarea trupelor ar fi fost cerută ■ de guvernul legal sau de conducerea P.C.C. Insuccesul de a prezenta o astfel de dovadă după aproape 72 de ore, arată că, de fapt, nu a existat nici o cerere din partea nici unul organ cehoslovac cu răspundere. Intervenția trupelor acestor țări nu poate fi justificată nici pe temeiuri legale, nici pe baza principiilor socialiste.Intervenția împotriva dorinței conducerii cehoslovace a fost o greșeală tragică, încercările de a continua să se acționeze prin sfidarea dorințelor guvernului și comuniștilor cehoslovaci vor fi încă și mai tragice.
P. C. DIN AUSTRIA
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Ocuparea
Cehoslovaciei
prejudiciază cauza 
comunismului in lume

Chemarea
Consiliului
sindicatelor

Greve 
de protest 
ale minerilor

cehoslovacePRAGA 24 (Agerpres). — Consiliul sindicatelor cehoslovacă a chemat pe toți muncitorii, prin intermediul postului de radio Praga liberă, ca sîm- bătă și duminică să vină în întreprinderile lor pentru ca organizațiile lor de muncă să nu rămînă fără apărare în cursul zilei de duminică.
★

PRAGA. — Postul de radio din 
Praga menționează că secretariatul 
Comitetului Central al P.C.C. a 
reușit să stabilească legătura cu 
toate comitetele regionale de par
tid din țară.

PRAGA 24 (Agerpres). — Postul de radio liber Praga a anunțat sîmbătă că minerii de la mina de uraniu „Git- kov" de lîngă Tachov au declarat o grevă de protest împotriva prezenței trupelor străine pe teritoriul cehoslovac. Postul de radio a subliniat că a primit un mesaj din partea greviștilor în care se spune, între altele : „Am început astăzi cea de-a treia zi a grevei noastre din mină, sub lozinca «Nici un gram de uraniu să nu mâi iasă la suprafață»".Intr-o altă mină de lîngă Plsen, minerii au declarat că nu vor ieși la suprafață pînă nu se vor retrage trupele de ocupație.

CIUDAD DE MEXICO 24 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Ciudad de Mexico, Partidul Comunist Mexican consideră că „intrarea trupelor celor cinci țări socialiste pe teritoriul Cehoslovaciei prejudiciază cauza comunismului în lume și agravează problemele existente în mișcarea noastră". în același timpi dușmanii poporului nostru, se arată în declarație, legați de interesele imperialismului, vor folosi situația creată pentru a înăspri campania lor antisocialistă. Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican s-a adresat Comitetului Central al Partidului Comunist din U.R.S.S. și Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria și Bulgaria, cerîndu-le retragerea imediată a trupelor lor din teritoriul cehoslovac. De asemenea, arată documentul, Prezidiul Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican cere comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești menționate să normalizeze relațiile cu partidul comunist și guvernul cehoslovac pe calea negocierilor, pornindu-se de la principiile egalității, respectului mutual și neintervenției în treburile interne ale statelor și partidelor.

internaționale unite a tuturor forțelor antiimperialiste care se opun a- gresiunii imperialiste a S.U.A. în Vietnam. Acesta este un act care aduce . un mare prejudiciu prestigiului socialismului.Partidul și poporul Cehoslovaciei sînt cei care trebuie să rezolve problemele cehoslovace potrivit principiilor marxism-leninismului, și pici un partid străin nu are dreptul să intervină în treburile interne ale altui partid frățesc. Aceasta este o convingere fermă a partidului nostru.Partidul nostru, înainte de orice altceva, adresează o cerere hotărîtă guvernelor și partidelor celor cinci țări să înceteze intervenția lor ilegală în afacerile interne ale Cehoslovaciei și să retragă cît mai repede forțele lor armate.

VIENA 24. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : „Noi sîntem împotriva pătrunderii trupelor celor cinci în R.S.C." — se spune în raportul prezentat de F. Muhri, la plenara C.C. al P.C. din Austria. Fără a dori să contestăm că în R.S.C. a existat și există tendințe antisocialiste, noi nu vedem însă după informațiile de care dispunem nici o astfel de situație contrarevoluționară acută înăsprită care să justifice această măsură extremă — pătrunderea trupelor. Credem că între situația din R.S.C. și între contrarevoluția din Ungaria există o deosebire fundamentală și deoarece lucrurile stau astfel această intervenție a celor nu are nici o bază acestea agravează nu internă din R.S.C., ciinternațională. Astăzi încă ru se poate aprecia ce consecințe vor a- vea asupra mișcării comuniste mondiale recentele evenimente. Noi sîntem, de asemenea, abătuți de la multe sarcini importante, printre care chiar de la sarcina principală a solidarității și sprijinirii Vietnamului. Toate acestea sînt temeri care explică de ce avem sau de ce sîntem foarte îngrijorați, de ce apreciem aceasta ca o hotărîre greșită, gravă".

cinci în R.S.C. politică. Toate numai situația desigur și cea

G. MARCHAIS
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DIRECȚIUNEA P. C. ITALIAN DESPRE POZIJIA
P.C. FRANCEZ

Guvernul francez 
își exprimă dorința 
să se treacă la 
retragerea trupelor,

A

PARIS. — După o reuniune a guvernului francez, Joel le Theule, secretar de stat al informațiilor, a declarat că guvernul francez își exprimă dorința să se procedeze la retragerea tuturor trupelor străine din Cehoslovacia.„Noi nu putem să acceptăm justificarea folosită de guvernul sovietic în urma intervenției armate în Cehoslovacia", a spus el. Referindu-se la politica externă a guvernului francez, secretarul de stat al informațiilor a declarat: „Continuînd e- forturile pentru a dispune de mijloace care să garanteze securitatea sa, Franța înțelege să evite servitu- țiile și riscurile care decurg din formarea de blocuri antagoniste. Ea este gata de a se asocia cu toate statele eu-opene care ar fi hotărîte să promoveze între ele politica cea mai umană, politica de pace".

TURCIA

Necesitatea
respectării
independenței

ANKARA. — Agenția Anatolia transmite : Ministrul afacerilor externe al Turciei, Caglayangil, a declarat că guvernul turc privește problema cehoslovacă prin prisma politicii de pace, a principiilor respectării independenței statelor, neintervenției în afacerile interne ale altor țări și a reglementării divergențelor fără a se recurge la forță. Ministrul turc șl-a exprimat speranța că se va găsi o soluție pentru ca trupele străine să părăsească Cehoslovacia cît mai curînd posibil.

TOKIO 24. — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : In declarația C.C. al Partidului Comunist din Japonia „Cu privire la situația gravă din Cehoslovacia" se arată că ocuparea Cehoslovaciei a creat condiții extrem de serioase și grave.Pe baza faptelor cunoscute pînă în prezent, partidul nostru consideră că acțiunea întreprinsă de aceste țări are o influență extrem de gravă a- supra unității mișcării comuniste internaționale, lagărului socialist și forțelor democratice antiimperialiste.în momentul cînd forțele armate ale acestor cinci țări au pătruns în Cehoslovacia, existau și acționau a- paratul de stat socialist și partidul comunist, care să-1 conducă, pe care țările lumii, inclusiv cele cinci țări respective și partidele lor frățești. le recunoșteau.Dar acele țări socialiste, chiar dacă au acționat la cererea anumitor conducători ai Cehoslovaciei, au mobilizat forțele lor armate și au o- cupat în mod virtual Cehoslovacia fără să se fi consultat în nici un fel sau să fi obținut permisiunea din partea conducătorilor partidului și guvernului Cehoslovaciei.Acest lucru nu poate fi niciodată acceptat în lumina normelor care guvernează relațiile între țările socialiste și partidele frățești, adică independenta, egalitatea și neamestecul în afacerile interne. Acesta este un act care contravine sarcinii urgente de cimentare a unității mișcării comuniste internaționale și lagărului socialist și întăririi acțiunii

f ATA OE
ACȚIUNEA MILITARĂROMA 24. — CorespondentulAgerpres. Georgio Pastore, transmite : într-un comunicat publicat la Roma se spune că „Direcțiunea P.C. Italian, întrunită sub conducerea tovarășului Longo, își reafirmă dezacordul său profund și dezaprobarea față de intervenția militară a U.R.S.S. și a altor patru țări din cadrul Tratatului de la Varșovia în Cehoslovacia, neputînd în nici un caz să admită violarea independenței oricărui stat.Direcțiunea P.C. Italian consideră indispensabil și urgent ca partidele comuniste și guvernele celoi" cinci țări care au intervenit să accepte cererile prezentate de guvernul și Partidul Comunist din Cehoslovacia și să procedeze la retragerea trupelor, să permită organismelor legale alese de stat și de partid, în -mod democratic, să-și reia activitatea, să i se asigure tovarășului Dubcek și altor conducători cehoslovaci posibilitatea de a-și desfășura în mod liber activitatea. Numai în acest fel se poate ajunge rapid la o soluționare politică care să evite agravarea dramatică pe viitor a situației din Cehoslovacia și scindări grave în mișcarea comunistă și democratică internațională. .P.C. Italian adoptă această poziție ca parte activă a mișcării comuniste și muncitorești, considerînd de datoria sa internaționalistă să-și asume cu claritate răspunderea, în scopul de a favoriza afirmarea unei noi concepții despre unitate și a unor noi raporturi între forțele comuniste și revoluționare, bazate pe principiile deplinei respectări a independenței’fiecărei țări și a autonomiei fiecărui partid, pe solidaritatea comună în lupta împotriva imperialismului și pentru pace".

PARIS 24 (De la corespondentul Al. Gheorghiu). — într-un interviu acordat ziarului „L’Humanite", G. Marchais, membru al Biroului Politic al P.C.F., a declarat că Comitetul Central al partidului „a reafirmat clar și net că dezaprobă intervenția militară în Cehoslovacia. în consecință, noi reprobăm sau dezaprobăm — spuneți cum vreți — intervenția militară".„Noi nu am condamnat intervenția militară din motive tactice, ci în funcție de politica noastră națională și internațională — a spus Marchais. Și eu nu cred că aceasta poate să complice raporturile noastre cu celelalte partide de stînga. De altfel, notez cu satisfacție că oameni politici ai stîngii au apreciat corect luările de poziție ale partidului nostru".

„MORNING STAR"

Intervenția nu are
temeiuri legaleLONDRA 24. — Corespondentul Agerpres, Liviu Rodescu. transmite : Ziarul „Morning Star", organul Partidului Comunist din Marea Britanle, a publicat la 24 august un editorial în care se arată :Ca rezultat al intrării trupelor a

VIETNAMUL DE SUD

ale patrioțibr
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încercuirea unei tabere a forțelor americane 
Bombardarea statului 
regiuni tactice

major al celei de-a patra

24 (Agerpres). — For-SAIGON 
țels patriotice au lansat vineri un 
atac de mare anvergură asupra 
vastului complex aero-naval ame
rican din jurul orașului Da Nang, 
cea mai mare bază militară av 
S.U.A. din Vietnamul de sud.

Intre timp, continuă luptele în 
trei puncte situate la 40, 90 și res
pectiv 100 km de Saigon. Tot vi
neri, forțele patriotice au bombar
dat, pentru a treia oară în decurs 
de opt zile, pozițiile inamice din 
Hue, vechea capitală imperială. 
Luptele continuă și în jurul bazei 
Duc Lap (180 km nord-est de Sai
gon), precum și la Tay Ninh, 
Pleiku, Kintum și Dakto, în re
giunea Platourilor înalte. După 
cum anunță agenția France Presse, 
în regiunea Platourilor înalte din 
provincia Quang-Duc, la aproxi
mativ 180 km nord-est de Saigon, 
detașamentele 
de Eliberare au 
lei de sîmbătă 
împotriva unui

Frontului Național 
lansat în zorii zi
ua puternic atac 
principal punct

strategic definut de trupele saigo- 
neze. In aceeași provincie, sub
unități ale F.N.E. au încercuit ta
băra forțelor speciale americane 
de la Duc Lap. De asemenea, pa- 
trioții, după o pregătire intensă de 
artilerie, au lansat o ofensivă îm
potriva punctelor de comandă a- 
mericane și saigoneze în zona Gia 
Nghia, la 180 km nord-vest de Sai
gon. In luptă a intervenit artileria 
americano-saigoneză.

In regiunea Deltei fluviului Me
kong, vineri după-amiază în ora
șul Can To, în timp ce așa-zisul 
președinte Thieu, împreună cu 
„primul ministru" Huong se aflau 
într-o vizită în acest oraș, patrioții 
au bombardat întregul stat major 
al celei de-a patra regiuni tactice. 
Obuzele de mortiere lansate de 
patrioji au ucis pe comandantul 
saigonez al acestui sector și au 
rănit mai mulți consilieri ameri
cani, precizează France Presse.

'Reluarea negocierilor
nigeriano-biafreze

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 
După zece zile de întrerupere a 
negocierilor, delegațiile nigeriană 
și biafreză s-au întîlnit sîmbătă 
din nou într-o ședință, sub preșe
dinția împăratului Haile Selassie, 
care șe desfășoară în cel mai mare 
secret. Negocierile au drept scop 
găsirea mijloacelor de ajutorare 
a populației civile din zonele 
care au suferit de pe urma 
războiului. După cum transmite

agenția France Presse, Diallo Telli, 
secreiar general al
Unității Africane, a 
cursul unei conferințe de presă că 
a fost încheiat un acord nigeriano- 
biafrez privind problema ajutorării 
populației civile din Biafra. Diallo 
Telli a precizat că cele două părți 
au acceptat propunerea împăratu
lui Haile Selassie de creare a unui 
culoar aerian și a unuia terestru 
pentru transportul ajutoarelor.

Organizației 
declarat în

E ® O

I agențiile de presă transmit
Delegația Frontului Na

țional de Eliberare din Viet
namul de sud, condusă de Tran Hoai Nam, membru al Comitetului Central al F.N.E., care vizitează Congo (Brazzaville) la invitația Confederației sindicatelor din această țară, a fost primită de Nicolas Mondjo, ministrul afacerilor externe al Republicii Congo (B). Cu acest prilej, ministrul congo- lez a reafirmat sprijinul guvernului și poporului său față de lupta dusă de poporul vietnamez pentru libertate și independență.

Insula Mauritius a deve
nit membră a Organizației 
Unității Africane,a anun*at un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Algeriei.

0 mică insulă a fost com- plet înghițită, ca urmare apelor mării provocate de un cutre- mui de pămînt înregistrat la 15 august în centrul Arhipelagului Celebes, un număr de 500 de familii fiind luate de valuri, anunță agenția Antara.
a creșterii

Feste 13 000 de mineri 
sud-coreeni au declarat

grevă Pe termen nedefinit în sprijinul cererilor de mărire a salariilor. Minerii încetaseră lucrul pe timp de 24 de ore la 13 august, dar în urma refuzului guvernului de a accepta revendicările lor au declanșat noua acțiune revendicativă.
Președintele Argentinei 

a înlocuit comandanții for
țelor armate terestre, aeriene și navale în cadrul a ceea ce a fost pre- • zentat oficial drept o „înlocuire periodică normală a înalților comandanți ai forțeloi armate*1. Printre aceștia se află generalul Julio Rodolfo Also'garay, comandantul suprem al forțelor armate terestre argentiniene, despre care se afirmase că se află în opoziție față de președintele țării, Ongania.

îsi capitala Boliviei s-a 
anunțat că poliția a pro
cedai la un mare număr de 
arestări ’n ieg&tu>s cu „complotul subversiv" înăbușit marțea trecută de regimul președintelui Bene (Barrientos. Pînă în prezent, peste 40 dq nersoane au fost arestate, după ce\g emul a anunțat că a descoperit o conspirație condusă do generalul Marcos Vasques Sempertegui.

După cum comunică Mi
nisterul francez al Urmate
lor, la Centrul de experimentare din Oceanul Pacific a avut loc sîmbătă explozia unei bombe termonucleare experimentale de mare putere.

sîu- 
fost 

țării,

Mai mulți lideri ai 
deniilor brazilieni au 
arestați în capitala Brasilia, se arată într-un comunicatpublicat de poliția din Rio de Janeiro. Se menționează că tinerii studioși au sosit în acest oraș pentru a organiza un congres al Uniunii naționale a studenților din Brazilia, organizație declarată ilegală de actualul guvern.

Mai multi funcționari ai 
ambasadei S.U.fl. în Boli
via, care au f°st denunțați de fostul ministru bolivian de interne, Antonio Arguedas, ca fiind agenți ai C.I.A. (serviciul de spionaj nord-ame- rican), au plecat spre Statele Unite Ia bordul unui avion special. Informația a fost publicată de ziarul „Pre- sencia".
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