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Luni la amiază, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Icn Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, 
Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv ai C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Vasile Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R., au plecat într-o scurtă vizită de lucru în județele Brașov, Covasna și Harghita.

ENTUZIASTA PRIMIRE
FĂCUTĂ DE BRAȘOVENI

Orele 13,30. La intrarea în județ/. Brașov, pe pajiștile înflorite ale muntelui, mii de oameni au venit în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat să-și exprime dragostea și atașamentul, hotărîrea lor de neclintit de a înfăptui în toate domeniile de activitate politica partidului și guvernului român.

Tovarăși,Ne este sufletul plin de mulțumire pentru căldura și încrederea cu care sîntejn întîmpinați aici, conducerea de" partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puternice). Căldura și încrederea cu care ne întîmpinați ne arată în ce măsură, în cît de deplină măsură, poporul înțelege și urmează linia partidului. Linia partidului nostru, tovarăși, este clară, este o linie de luptă, de luptă pentru construirea socialismului. (Aplauze, urale).Sîntem mulțumiți să constatăm că în uzine, ca și pe ogoare, oamenii muncii se străduiesc să dea ființă planurilor pe care le-am făcut pentru dezvoltarea țării noastre, să îndeplinească și să depășească sarcinile de plan. Sîntem fericiți să vedem oamenii de cultură și de creație căutînd să dea chip soluțiilor celor mai bune, ideilor celor mai îndrăznețe, capabile să slujească îndeplinirea a- cestor planuri. în această luptă stă principala sarcină a poporului nostru, principala sa sarcină față de viitorul său propriu, principala sarcină față de popoarele socialiste ale lumii, principala sa sarcină față de progresul lumii întregi.Sigur, nu este un secret nici pentru dv., cum nu este un secret pentru nimeni, că lumea trece prin vremuri destul de grele. Avem însă posibilitatea și bucuria de a constata că greutățile care stau astăzi în fața multor popoare, cum stau și în fața noastră, nu sînt de natură să infirme nimic din ceea ce constituie credința și linia de ac

O caldă și impresionantă întîlniro dintre brașoveni și conducătorii de partid și de stat

Tovarășul Gheorghe Pană, prim- secretar al Comitetului județean al P.C.R. Brașov și președintele consiliului popular județean, a adus conducătorilor de partid și de stat salutul și urarea de „bun sosit în județul Brașov". Se aflau prezență membri ai comitetului județean de partid, ai consiliului popular județean, numeroși activiști ai 

țiune a partidului. Ca și înainte, și mai mult decît înainte chiar, ne vom strădui acum să realizăm unitatea și prietenia țărilor socialiste, întotdeauna acest lucru a fost piatra unghiulară a politicii noastre. Către realizarea acestui obiectiv am îndreptat întotdeauna străduințele noastre, către realizarea lui și pentru realizarea lui muncim și astăzi cu toată energia, cu toată priceperea, cu tot tactul de care sîntem capabili. (Aplauze, urale).Prin politica partidului nostru luptăm și muncim pentru a asigura, în sensul cel mai larg, libertatea poporului nostru și, o dată cu libertatea poporului nostru, libertatea și pacea popoarelor. Libertatea acestui popor în sensul dezvoltării bogăției sale materiale și spirituale, libertatea acestui popor în sensul dezvoltării lui culturale și intelectuale.Sînt convins ca și dumneavoastră că această politică este singura justă, că la capătul ei stă și nu poate sta altceva decît izbînda. Că pînă la sfîrșit lumea socialistă va fi unită, că socialismul va triumfa și va arăta lumii fața sa înnoitoare. (Aplauze puternice). Conducerea acestei politici stă în mâini sigure pentru că stă în mâinile partidului (Aplauze prelungite), iar în fruntea partidului stau oameni ca Nicolae Ceaușescu (Aplau
ze puternice), a căror muncă și luptă justifică încrederea tuturor. Iată de ce sîntem mulțumiți de ceea ce întregul nostru popor face și iată de ce credem că putem să urăm celor care stau aici succese în munca lor. Să trăiți, tovarăși. (Aplauze 
puternice, îndelungate). 

organelor locale de partid, de stat și obștești. Un grup de tineri în costume naționale oferă pîinea și sarea meleagurilor brașovene. Pînă la Brașov, pe șoseaua ce șerpuiește de-a lungul Văii Timișului, mii de localnici, ca și turiști români și străini aflați la odihnă, au salutat cu entuziasm pe conducătorii de partid și de stat.Brașovul, străvechiul oraș transilvănean, a întîmpinat pe oaspeți într-o atmosferă sărbătorească. Cu toată. ploaia deasă ce începuse să cearnă, mii și mii de Cetățeni ai orașului au ținut să-i salute, prilejuind elocvente expresii ale unității de nezdruncinat dintre partid și popor, ale satisfacției cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, de a-i avea în mijlocul lor pe

li/agî tovarăși',Dați-mi voie să încep prin a vă transmite dv., tuturor locuitorilor municipiului Brașov, un salut călduros din partea conducerii partidului și statului nostru. (Aplauze, 
urale). Doresc, de asemenea, să mulțumesc tuturor tovarășilor care, prin cuvintele lor, au exprimat simțămintele tuturor locuitorilor acestui străvechi oraș, de încredere nemărginită în politica marxist- leninistă a partidului nostru. (A- 
plauze puternice, urale). în cuvintele lor, în calda manifestare cu care am fost și sîntem întîmpinați aici, vedem expresia căldurii, încrederii în Comitetul nostru Central, expresia încrederii în politica internă și externă a partidului nostru, a statului nostru, politică ce corespunde pe deplin atît intereselor vitale ale întregului popor, cît și cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. (Aplauze prelungite, 
urale).Am vizitat una din uzinele municipiului Brașov care are rezultate minunate și care, în cinstea lui 23 August, a dat în producție primul tractor din seria celor șase tractoare prevăzute să fie însușite pînă în 1970 Doresc să felicit din toată inima colectivul acestei uzine și să-i urez multe succese în muncă. (Aplauze, urale).Știm că și uzina de autocamioane și celelalte uzine din orașul dv. au obținut rezultate foarte bune, că au realizat și depășit sarcinile planului pe lunile care au trecut din acest an. De aceea doresc să exprim calde felicitări tuturor muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii din toate întreprinderile orașului Brașov. 
(Aplauze puternice, urale).în orașul dv., ca și în întregul dv. județ, muncesc și trăiesc împreună români, . maghiari, germani. 

iubiții conducători ai României socialiste. Dintr-o mașină deschisă tovarășii Nicolae Ceaușescu și
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Primul popas a fost făcut la uzina de tractoare din Brașov care prin produsele sale, cunoscute nu numai în țară, ci și pe multe meridiane ale globului, și-a cucerit un binemeritat prestigiu.

Ănr ăuidt aici cuviritub ’reprezentanților oamenilor muncii din acest oraș — români, maghiari, germani — care au dat glas voinței unanime a locuitorilor acestui oraș, care este voința întregii noastre patrii, de a înfăptui neabătut politica partidului de înflorire continuă a patriei noastre socialiste, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. (Aplauze îndelungate, urale 
puternice).Știm cu toții că am realizat mult pe drumul dezvoltării multilaterale 
a patriei noastre. Știm totodată că mai avem lipsuri și greutăți de învins. Știm însă, de asemenea, că dispunem de toate forțele, de capacitatea necesară pentru a înfăptui neabătut programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului nostru. Avem ferma convingere că vom îndeplini și vom depăși sarcinile planului cincinal. Avem nevoie să întărim și să sudăm și mai mult unitatea întregului nostru popor; fiecare la locul său de muncă, muncitor, țăran, intelectual, să facă totul pentru a realiza sarcinile ce-i revin. Pentru a construi socialismul și comunismul trebuie să facem eforturi tot mai mari și avem bucuria să constatăm că a- ceste eforturi sînt răsplătite prin creșterea continuă a nivelului de viață al întregii populații. Tot ceea ce facem, tovarăși, este îndreptat și va fi îndreptat spre bunăstarea întregului popor. Acesta este țelul suprem al politicii noastre comuniste. (Aplauze și urale prelungite).Știm că realizarea acestor țeluri cere totodată dezvoltarea colaborării și cooperării,-în toate domeniile de activitate, cu toate țările socialiste. De aceea partidul și jguvernul patriei noastre militează neabătut pentru dezvoltarea acestei colaborări și cooperări. Știm totodată că

ÎN ZIARUL DE AZI:

© Constructorii sînt în 
avans în competiția cu 
timpul
© în uzine, zile de 
munca avîntatâ, zile de 
spor

® Cineastul documen
tarist — explorator al 
realității sociale

Ion Gheorghe Maurer răspund cu căldură ovațiilor mulțimii care flutură stegulețe și aclamă entuziast.

Pe platoul din fața uzinei, în număr impresionant, muncitori, tehnicieni și ingineri constructori de tractoare aclamă îndelung pe
(Continuare în pag. a II-a) 

este necesar să participăm activ la diviziunea internațională a muncii, să dezvoltăm colaborarea cu toate statele, fără deosebire de orîndui- rea socială. Și în această direcție activează cu consecvență guvernul patriei noastre socialiste. (Vii a- 
plauze).Ne-a produs o mare durere, o mare îngrijorare situația care s-a creat prin pătrunderea trupelor unor țări socialiste în Cehoslovacia. Noi ne exprimăm speranța că discuțiile care au loc la Moscova între conducătorii Uniunii Sovietice și președintele Svoboda și alți conducători cehoslovaci vor duce la soluționarea situației create, creîndu-se posibilitatea organelor de partid și de stat legale ale Cehoslovaciei să-și desfășoare normal activitatea, precum și poporului cehoslovac de a-și continua munca pașnică de făurire a socialismului. (Aplauze însuflețite, înde
lungi). E de înțeles, tovarăși, că a- ceastă situație nu poate să nu îngrijoreze pe orice comunist cinstit. Ne dăm seama că orice neînțelegere dintre țările socialiste, dintre comuniști slăbește forța și capacitatea lor de luptă împotriva dușmanului comun : imperialismul. De aceea ne pronunțăm cu toată fermitatea și sîntem hotărîți să acționăm cu toată forța și priceperea noastră pentru a contribui la lichidarea cît mai rapidă a stărilor de lucruri actuale, a neînțelegerilor existente, pentru normalizarea relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești. Considerăm că aceasta este o îndatorire internaționalistă a partidului nostru, a fiecărui comunist și noi sîntem hotărîți să ne îndeplinim neabătut îndatoririle noastre internaționaliste. (Aplauze însufleți
te, îndelungate).

(Continuare în pag. a II-a)

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a ambasadorului R. P. Mongole
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit luni, 26 august, pe ambasadorul extraordinar și pleniTovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegația comunei Praveț din R. P. BulgariaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit în dimineața zilei de 26 august a.c. delegația comunei Praveț din R. P. Bulgaria, aflată în vizită în țara noastră, la invitația organelor locale de partid și de stat și a consiliului de conducere al C.A.P. din comuna Scornicești, județul Olt.Delegația este formată din Di- mităr Ivanov, secretarul comitetului comunal de partid, conducăto

Luni dimineața a sosit în Capitală tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunisț Român, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea-
PLECAREA

P. C. DINLuni la amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Râunion, alcătuită din tovarășii' Paul Verges, secretar general al Comitetului Central al partidului, Angelo Lauret, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P. C. din Reunion, și Maurice Labenne, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Reunion, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.

popor
întregului
principiile

în aceste zile, pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească 
numeroase telegrame și scrisori trimise de organizații județene, muni
cipale și comunale de partid, colective de oameni ai muncii din între
prinderi industriale, unități agricole și institufii social-culturale, de 
simpli cetățeni ai țării care își exprimă adeziunea deplină față de poli
tica externă a partidului și guvernului nostru. In cuvinte emoționante 
sînt subliniate mărturiile de încredere unanimă în conducerea partidu
lui și statului, in poziția justă și fermă, consecvent marxist-leninistă, 
patriotică și internaționalistă reafirmată în Declarația adoptată de Ma
rea Adunare Națională cu privire la principiile de bază ale politicii ex
terne a României. Semnatarii telegramelor și scrisorilor își exprimă 
profundul atașament față de cauza prieteniei și unității țări
lor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, încrederea lor 
nestrămutată în triumful ideilor socialismului și comunismului. Toți 
oamenii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități se 
angajează să înfăptuiască în mod exemplar programul Congresului al 
IX-lea al partidului de înflorire multilaterală a României socialiste.In aceste momente, — se spune în telegrama trimisă de Comitetul 

județean de partid Iași — gîn- durile noastre se îndreaptă cu adâncă recunoștință către conducerea înțeleaptă a partidului nostru cere militează statornic pentru promovarea în relațiile dintre state a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, respectului reciproc, pentru întărirea pe această bază a unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste. Ne exprimăm totala adeziune față de poziția partidului nostru în legătură cu situația din Cehoslovacia, poziție principială, marxist-leninistă, pătrunsă de înaltă responsabilitate pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a păcii în întreaga lume.Dînd glas celor mai profunde gânduri și sentimente pe care le nutresc muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii din județul Iași, în frunte cu comuniștii, asigurăm conducerea partidului și statu

potențiar al Republicii Populare Mongole la București, Togoociin Ghenden, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

rul delegației, Ștefan Stamenov, președintele C.A.P., Gheorghi Todorov, secretar al sfatului popular comunal, Borislav Geambazov, inginer agronom șef.La primire au participat tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Vasile Bărbu- lescu, președintele C.A.P. din comuna Scornicești.A fost de față ambasadorul R.P. Bulgaria la București, Gheorghi Bogdanov.
(Continuare în pag. a Vil-a) 

sa, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști ai P.C.R.
(Agerpres)

DELEGAȚIEI 
REUNIONLa plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C al P.C.R., de activiști de partid. (în pag. a VII-a se pu
blică Comunicatul cu privire 
la vizita delegației P.C. din 
Reunion în Republica Socia- 
listă România). (Agerpres)

B

lui nostru, pe dumneavoastră personal. iubite tovarășe Ceaușescu, că ne vom înzeci eforturile pentru îndeplinirea exemplară a programului de dezvoltare a patriei noastre".„Plenara Comitetului județean de 
partid Neamț, toți comuniștii, ceilalți oameni ai muncii, își manifestă deplina adeziune cu toate ideile și măsurile din ultimele documente de partid și de stat, văzînd în ele un a- devărat program de muncă pentru consolidarea orînduirii socialiste din România, pentru propășirea patriei pe drumul înfăptuirii comunismului — se arată într-o telegramă din Piatra Neamț. Sprijinim unanim tezele din comunicatul plenarei C.C. al P.C.R., din Declarația Marii Adunări Naționale, din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind respectarea principiilor ce trebuie să guverneze relațiile dintre țările socialiste : respectarea independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecul în treburile inter- 
(Continuare în pag. a VII-a)
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ÎN JUDEȚELE BRASOV, COVASNA SI HARGHITA

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)Vreau să afirm, în acest vechi și puternic centru muncitoresc, în care trăiesc și muncesc alături români, maghiari, germani care au făurit prin munca lor comună tot ceea ce vedem aici, convingerea noastră profundă că nimic nu trebuie să împiedice colaborarea între popoarele țărilor socialiste. Poporul român consideră că nimic nu poate împiedica buna colaborare, prietenia dintre România și Uniunea Sovietică, că avem toate condițiile și avem răspunderea să dezvoltăm această prietenie. (Aplauze). Nu există nici o problemă care să poată constitui motiv de neînțelegere între popoarele noastre. A- vem de asemenea relații bune și dorim să dezvoltăm continuu aceste relații cu poporul din Republica Populară Ungară de care ne leagă aceleași interese : construcția socialismului. Noi considerăm că nu există nici o problemă care să împiedice colaborarea dintre popoarele noastre și trebuie să facem totul pentru a o dezvolta, în continuare. (Aplauze). Avem relații vechi de prietenie cu poporul bulgar. Aceste relații și-au găsit o expresie nouă în condițiile construirii socialismului. Nu există nici o problemă care să constituie un motiv de neînțelegere între popoarele noastre. Dimpotrivă, interesele comune cer să acționăm împreună, să întărim continuu prietenia și colaborarea dintre cele două țări. (Aplauze). Avem, de asemenea,

ÎN MIJLOCUL CONSTRUCTORILOR 
DE TRACTOARE

(Urmare din pag. I) conducătorii de partid și de stat. Pe panouri ridicate deasupra mulțimii se puteau citi cuvinte de salut, urări, lozinci : „Trăiască patria noastră socialistă, România !“, „Trăiască Partidul Comunist Român", „Trăiască tovarășul Ceaușescu", „Luptăm pentru întărirea unității și prieteniei țărilor socialiste".Oaspeții au fost salutați de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, de Ioan Mărcuș, prim-vicepreședinte al consiliului popular județean, Emil Oniga, directorul general al uzinelor.Ministrul industriei construcții- . lor de mașini invită pe înalții oaspeți să viziteze cîteva din secțiile uzinei.La secția tratamente termice, oaspeților le este prezentat noul agregat de călire cu curenți de înaltă frecvență. Conceput și realizat de specialiștii uzinei, el asigură o productivitate sporită procesului tehnologic din acest, sector, făcînd parte dintr-un șir de noi utilaje de mare randament realizate în uzină, ca rezultat al preocupării specialiștilor și tehnicienilor brașoveni pentru modernizarea continuă a producției. Este vizitată apoi secția motoare, 
MITINGUL OAMENILOR
MUNCII DIN BRAȘOV

relații bune și perspective de dezvoltare a acestora cu popoarele Iugoslaviei frățești de care ne leagă, la fel, tradiții vechi de prietenie, de luptă comună, aceleași interese legate de făurirea orînduirii noi. Există toate condițiile pentru a dezvolta toate aceste relații ; noi vom face totul pentru a le extinde și intensifica continuu. (Aplauze).Ne leagă o prietenie veche cu popoarele slovac și ceh, tradiții de luptă comună împotriva exploatării și asupririi, împotriva Germaniei hitleriste, solidaritatea interna- ționalistă în construirea socialismului. Avem toate posibilitățile pentru a face ca relațiile dintre România și Cehoslovacia să înflorească continuu spre binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului. 
(Aplauze).M-am referit nominal la aceste țări vecine, dar aceleași relații și aceleași perspective de colaborare și prietenie avem cu toate țările socialiste din Europa, cu Albania, cu Polonia, cu R.D. Germană, cu toate țările socialiste de pe celelalte continente. Noi considerăm că avem obligația și datoria să facem totul ca unele puncte de vedere diferite privitoare la problemele internaționale sau la metodele concrete de rezolvare a sarcinii de construcție a socialismului să nu constituie niciodată o piedică în colaborarea și cooperarea noastră. Sîntem convinși că și popoarele celorlalte țări socialiste vor milita în acest sens și împreună vom face ca unitatea țărilor noastre să fie o 

unde de pe banda rulantă un motor complet este livrat la fiecare zece minute sectorului de montaj general. Directorul general al uzinei informează pe conducătorii de partid și de stat că în momentul vizitei din uzină își ia startul tractorul cu numărul de fabricație 208 000.Pe aleea principală a uzinei oaspeților le sînt prezentate cele 7 tipuri de tractoare aflate în fabricație în momentul de față. Alături de renumitul tip „Univer- sal-650“, purtător al unei medalii internaționale de aur, pentru performanțele sale tehnice, este prezentat și tînărul „Universal-400“, tractorul a cărei premieră oficială a avut loc în „Piața Aviatorilor" din București, cu prilejul marii demonstrații de 23 August.Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe constructorii de tractoare brașoveni pentru această ultimă remarcabilă realizare și urează colectivului uzinei noi și mari iz- bînzi în lupta pentru continua afirmare a industriei constructoare de mașini românești.Aplauzele și uralele constructorilor de tractoare sînt reluate cu deosebită căldură de miile de brașoveni care s-au strîns de o parte și de alta a șoselei ce duce spre centrul orașului. 

forță de neînvins, să asigure triumful socialismului și păcii în întreaga lume. (Aplauze).Dragi tovarăși,Căldura cu care am fost întîm- pinați, manifestările de atașament și aplauzele dv. ne adeveresc și mai mult — dacă mai era nevoie — încrederea și unanimitatea cu care întregul popor sprijină și înfăptuiește politica partidului și guvernului nostru. Sprijinul dv. neprecupețit ne dă încrederea de a merge neabătut în înfăptuirea acestei politici, ne convinge că poporul este strîns unit și că nimic în lume nu va putea clinti unitatea sa de monolit, ho- tărîrea sa de a făuri socialismul și comunismul în România, de a-și aduce contribuția la cauza generală a socialismului, de a apăra cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea patriei noastre socialiste. (Aplauze înde
lungate, urale).Dați-mi voie să vă urez dv., tuturor locuitorilor municipiului Brașov, noi și noi succese în activitatea închinată edificării socialismului în România. Să munciți cu toată priceperea, cu toată energia pentru bunăstarea și fericirea întregului nostru popor, pentru a face patria noastră tot mai bogată, mai puternică și mai înfloritoare. Vă doresc tuturor multă fericire, multă sănătate. (Aplauze și urale 
însuflețite, ce nu contenesc minute 
în șir).

ților, în orașul unde se făuresc tractoarele și autocamioanele românești.Muncitorii. țăranii cooperatori, intelectualii din județul nostru — români, maghiari, germani și de alte naționalități — doresc să-și afirme și cu acest prilej deplina lor adeziune față de politica științifică a partidului, pătrunsă de spiritul creator al marxism-leninismului, ancorată adînc în realitățile țării, închinată slujirii neabătute a intereselor poporului, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Ne exprimăm încrederea nestrămutată în Comitetul nostru Central, în capacitatea sa de a conduce cu înțelepciune, principialitate și consecvență destinele patriei noastre socialiste — precum și nemărginita noastră recunoștință pentru contribuția de neprețuit pe care dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Ceaușescu, o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, pentru neobosita activitate pe care o consacrați propășirii României, realizării nobilelor idealuri ale socialismului.Traducînd cu entuziasm în viață programul stabilit de Congresul al IX-lea și istoricele hotărîri adoptate de Conferința Națională a partidului privind perfecționarea conducerii economiei naționale și a vieții sociale, adîncirea democrației socialiste, oamenii muncii din industrie și agricultură, din instituțiile științifice și culturale ale județului Brașov își pun întreaga lor energie și inițiativă în slujba valorificării mai eficiente a potențialului material și uman al societății noastre socialiste. Eforturile lor creatoare, îndrumate de organizațiile de partid, se materializează în succese tot mai însemnate. Bilanțul primelor șapte luni ale acestui an, cu care oamenii muncii din județ cinstesc marea sărbătoare de 23 August, reflectă o creștere de peste 16 la sută a producției industriale globale față de aceeași perioadă a anului trecut și o producție-marfă suplimentară de circa 300 milioane lei. Constructorii de tractoare cu care v-ați întîlnit astăzi au raportat, printre altele, realizarea nou

lui tip de tractor universal de 40 de cai putere, iar constructorii de autocamioane s-au prezentat cu o producție mai diversificată, calitativ superioară.Comuniștii, toți oamenii muncii din 'județul Brașov — a spus apoi vorbitorul — împreună cu întregul popor, dînd o înaltă apreciere politicii externe a partidului și statului nostru, aprobă și sprijină cu hotărîre principiile reafirmate în comunicatul plenarei Comitetului

In timpul vizitei prin secțiile Uzinei de tractoare din BrașovCentral și în declarația sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale din 22 august, corespunzătoare intereselor fundamentale atît ale poporului român, cît și ale cauzei socialismului în lume, izvorîte din dorința de neclintit a partidului de întărire a unității și prieteniei cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, pe temeiul respectării principiilor marxism-leninismului, principiilor internaționalismului proletar.Cuvîntările rostite de dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, la mitingul din Capitală și la sesiunea Marii Adunări Naționale, pătrunse de-înalta răspundere pentru destinele patriei, ale unității sistemului mondial socialist, de preocuparea pentru întărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, au avut un profund ecou în inimile noastre. Sprijinim cu toată convingerea poziția principială, înțeleaptă a conducerii partidului și guvernului nostru în legătură cu situația creată în Cehoslovacia. Susținem pe deplin punctul de vedere realist al partidului nostru, potrivit căruia singura modalitate rațională și eficientă de soluționare a deosebirilor de păreri ivite între țări socialiste o constituie discuția tovărășească, bazată pe respect și încredere reciprocă. Sîntem întru totul de acord cu poziția partidului nostru — de a se da posibilitate popoarelor Cehoslovaciei să înfăptuiască nestingherit programul construcției socialiste potrivit aspirațiilor lor.Dorim să vă asigurăm, scumpe tovarășe Ceaușescu, și prin dumneavoastră Comitetul Central și guvernul țării, că organizația județeană de partid Brașov, organele de stat, toți cetățenii județului Brașov, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți în jurul partidului, al conducerii sale, sînt hotărîți să pună întreaga lor capacitate de muncă în slujba îndeplinirii exemplare a sarcinilor importante stabilite de partid în etapa actuală, pentru progresul continuu al economiei noastre naționale, pentru întărirea și dezvoltarea cuceririlor socialiste ale poporului, pentru 

bunăstarea și fericirea patriei noastre libere și independente.A urmat la cuvînt tovarășul 
ION CăRMfiN, muncilor la 
uzinele de tractoare.Zilele trecute am ascultat cu multă atenție și cu deosebit interes cuvintele rostite de dv., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de la tribuna marelui sfat al țării. Conducerea partidului ne-a chemat să 

ne înzecim eforturile pentru propășirea României socialiste, pentru dezvoltarea mai departe a prieteniei frățești dintre țara noastră și celelalte țări socialiste. Fiecare cuvînt venea parcă din inima noastră ; am discutat cu tovarășii mei de muncă și toți și-au exprimat deplina adeziune față de principiile pe care le-ați expus, față de declarația adoptată, de Marea Adunare Națională. Totodată, ne-am gîndit și cum să răspundem prin fapte. Și răspunsul a fost unul: tractoare mai multe și mai bune atît pentru nevoile țării, cît și pentru export. Iată de ce pentru noi este o mare bucurie faptul că am putut prezenta una din noile noastre izbînzi — tractorul universal de 40 CP pe care l-am dat patriei în cinstea marii sărbători naționale la 23 August.înalta apreciere, prețioasele indicații pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitei în uzină sînt pentru noi un puternic imbold spre noi succese în îndeplinirea exemplară a sarcinilor puse în fața noastră de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului.Sîntem fericiți că, prin realizările poporului nostru în toate domeniile de activitate, prin politica externă înțeleaptă promovată de partidul și statul nostru, România se bucură de un prestigiu mereu crescînd în lume. Și e firesc să fie așa, deoarece la temeiurile politicii externe a României — așa cum se arată în declarația adoptată de sesiunea Marii Adunări Naționale, document pe care îl aprobăm din adîncul conștiinței noastre — se află prietenia cu țările socialiste, cu toate popoarele. Partidul ne-a învățat să vedem în muncitorii, țăranii și intelectualii din toate țările socialiste pe cei mai buni prieteni și tovarăși. Dorim să fim împreună la bine și, dacă va fi nevoie. vom fi oricînd gata să înfruntăm împreună dușmanul comun — imperialismul. Dar — așa cum bine se desprinde din declarație — prietenia adevărată, tovărășească, întrajutorarea frățească sînt cu putință numai dacă fiecare respectă independența și suveranitatea na

țională a celuilalt. Iată de ce sîntem alături de partidul nostru în poziția justă adoptată față de situația creată în Cehoslovacia, căci partidul nostru s-a pronunțat tocmai în sprijinul acestor principii.încredințez conducerea partidului, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, că ne vom uni și mai strîns în jurul partidului nostru comunist, că sîntem gata ca prin munca noastră să ne aducem întreaga contribuție la 

apărarea și dezvoltarea cuceririlor revoluționare ale poporului român, la cauza socialismului și păcii. Vă dorim multă sănătate și putere de muncă spre binele și înflorirea patriei noastre dragi, România socialistă. (Aplauze).A luat apoi cuvîntul I0LANM 
SINKS, muncitoare Ia fa
brica de slots. Ne aflăm aici> la miting, oameni ai muncii români, maghiari și germani, dar inima noastră este una, și întregul popor român, toți la un loc, formăm o singură familie unită și puternică. Spun limpede acest adevăr, ca om al muncii de naționalitate maghiară care mă bucur, alături de frații mei români, de deplină libertate și egalitate.Este o mare fericire că în fruntea noastră avem un conducător înțelept, încercat și hotărît — Partidul Comunist Român — a cărui politică internă și externă exprimă înseși gîndurile, năzuințele și voința noastră. Avînd partidul comunist ca far călăuzitor, noi desfășurăm zi cu zi munca pașnică de construire a socialismului în scumpa noastră patrie, România. Visul nostru cel mai fierbinte este să întărim țara noastră liberă, s-o facem tot mai puternică, bogată și frumoasă, așa cum ne-o dorim pentru noi și pentru copiii noștri.Știm că prin activitatea noastră creatoare contribuim la buna înțelegere cu popoarele frățești care construiesc socialismul, cu toate popoarele lumii. O prietenie cu vechi tradiții ne leagă și de popoarele Cehoslovaciei. In legătură cu evenimentele din această țară, îmi exprim speranța și încrederea că forța rațiunii va triumfa, că problemele de care depinde fericirea popoarelor Cehoslovaciei își vor afla o rezolvare înțeleaptă, constructivă, spre binele prieteniei internaționaliste dintre țările socialiste, al cauzei socialismului în lume.Noi, femeile — românce, maghiare, germane — din Brașov, împreună cu soții, fiii și frații noștri, vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu, 

și prin dumneavoastră Comitetul Central al Partidului Comunist Român, că vom urma neabătut, cu toată încrederea, cuvîntul partidului, care ne este scump ca lumina ochilor, și că vom munci din toate puterile, cu mintea și cu brațele, pentru întărirea și înflorirea scumpei noastre patrii, RomâniaTrăiască Partidul Comunist Român, însăși conștiința noastră ! (A- 
plauze).A vorbit apoi prof. dr. GHEOR
GHE NIȚESCU, rectorul In
stitutului politehnic din Bra
șov.Cadrele didactice, cercetătorii științifici, studenții, întreaga intelectualitate brașoveană — a spus vorbitorul — vă întîmpină pe dv., iubite tovarășe Ceaușescu, și pe ceilalți conducători ai partidului și statului nostru cu cele mai fierbinți sentimente de dragoste și recunoștință pentru devotamentul și dăruirea supremă cu care slujiți interesele vita’e ale poporului român, nobila cauză a socialismului.Noi sîntem atașați trup și suflet politicii partidului nostru, de înălțare și înflorire a României, politicii sale consacrate împlinirii idealurilor de pace și prietenie între toate popoarele lumii.Continuînd tradițiile marilor cărturari care au trăit și au creat pe aceste meleaguri, miile de intelectuali din municipiul și județul Brașov își dedică întreaga lor capacitate de muncă îndeplinirii obiectivelor economice, dezvoltării științei și culturii în patria noastră. Este bine cunoscută contribuția intelectualității brașovene la elaborarea unor valoroase soluții științifice pentru dezvoltarea producției de autocamioane, tractoare, rulmenți, produse chimice și altor bunuri materiale, la ridicarea performanțelor tehnice ale acestor produse. Devotați cu trup și suflet politicii partidului, învățătorii, artiștii, scriitorii, ceilalți intelectuali militează neobosit pentru continua perfecționare a procesului instruc- tiv-educativ, pentru cultivarea în rîndurile tineretului, ca și ale tuturor oamenilor muncii, a înaltelor idei ale umanismului, ale patriotismului și internaționalismului socialist. Vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu, că sîntem ferm hotărîți să ne dăruim întreaga noastră putere de creație pentru înfăptuirea programului partidului nostromii' dezvoltare și înflorire neconte'\tă p. României socialiste.Ne exprimăm și cu acest prilej totala adeziune față de politica internă și externă a partidului și hotărîrea noastră nestrămutată de a întări necontenit independența și suveranitatea patriei noastre.Sînt. fericit că am posibilitatea să exprim de la această tribună gîndul meu de tînăr cetățean al României socialiste — a spus apoi 
HANS OTTO FOOF, muncilor 
Ia fabrica de unelte și scule.In fabrici, pe ogoare, în școlile și facultățile brașovene, alături de tinerii români, muncesc și învață numeroși tineri de naționalitate germană sau maghiară. Cu toții ne bucurăm de aceleași condiții, pe care Partidul Comunist Român ni le-a creat spre a putea să ne valorificăm talentele și priceperea întru binele nostru și al țării întregi.Cu greu aș putea să cuprind în cuvinte recunoștința noastră pentru această grijă părintească pe care o simțim deopotrivă, indiferent do limba ce o vorbim. Un vechi cîntec popular săsesc de pe aceste meleaguri spune : „Of deser ierd do as 
e lond, si nisch als nichen andert" adică „nu există pe pămînt altă 
țară mai frumoasă ca aceasta". Pentru noi, această țară este România socialistă. Sîntem tineri și dorim să ne dezvoltăm ca oameni înaintați, constructori ai vieții noi. socialiste, iar această dorință își găsește un minunat cadru de împlinire în munca plină de elan patriotic a poporului nostru pentru
(Continuare în pag. a III-a)

Vestea sosirii în Brașov a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- ghe Maurer și a celorlalți conducători de partid și de stat a reunit în marea piață din fața sediului comitetului județean de partid zeci de mii de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului.Purtători ai unor străvechi tradiții de cultură românească, de legătură trainică și permanentă dintre fiii aceleiași națiuni așezate de veacuri de o parte și de alta a arcului carpatic, brașovenii aduc cu. ei mesajul de salut al tuturor locuitorilor acestei părți de țară — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care muncesc înfrățiți, pentru o viață mai bună, pentru înfăptuirea politicii partidului și guvernului, pentru dezvoltarea marilor înfăptuiri ale socialismului și înflorirea patriei scumpe, România socialistă.în aplauzele puternice ale mulțimii la tribuna amenajată în marea piață brașoveană iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Janos Fazekaș, Vasile Pa- tilineț, conducătorii organelor locale de partid și de stat, reprezen

tanți ai marilor întreprinderi și instituții din oraș.Un grup de pionieri umple cu flori brațele conducătorilor de partid și de stat, care îi îmbrățișează cu căldură. De asemenea, un grup de turiști cehoslovaci se urcă la tribună și oferă flori tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer, cărora le transmit un fierbinte salut din partea cetățenilor Republicii Socialiste Cehoslovace aflați în concediu la Brașov.Mitingul a fost deschis de tovarășul GHEORGHE PANĂ, prîm- 
secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., 
președintele consiliului 
popular județean, care> adre- sînd un călduros cuvînt de bun sosit tovarășilor Nicolae Ceaușescu. Ion Gheorghe Maurer și celorlalți oaspeți, a spus :Este o mare cinste și bucurie pentru cetățenii municipiului și județului Brașov să vă revadă în mijlocul lor, aici, la poalele Carpa- Peste 30 000 de cefâ|eni au participat la adunarea popularâ ce a avut loc în piaja din centrul orașului Sfintul Gheorghe
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Ovajii nesfîrșite pentru conducătorii de partid și de stat sosifi la Sf. Gheorghe

(Urmare din pag. a H-a) realizarea sarcinilor trasate de .partid. Ca cetățean al României socialiste, consider că politica partidului nostru corespunde celor mai înalte aspirații ale tineretului și ale întregului popor.Știm că în viața internațională s-au ivit nori tulburi. Avem însă convingerea că soarele rațiunii va triumfa.Strîns uniți în Jurul partidului, vă promitem, iubite tovarășe Ceaușescu, să învățăm și să muncim tot mai bine, să ne pregătim temeinic pentru a răspunde cu succes sarcinilor tot mai complexe ale construcției socialiste, împlinind astfel idealurile generației noastre, identice cu aspirațiile întregului popor român. ,,
PUTERNICA MANIFESTARE

DE ATAȘAMENT
A POPULAȚIEI JUDEȚULUI COVASNA

3 •>

Urmăriți de uralele brașovenilor, de fluturarea de drapele și buchete de flori, conducătorii de partid și de stat s-au îndreptat apoi spre județul Covasna. O ploaie repede și darnică de vară învăluie cîmpia Bîrsei, care se deschide înainte prin bogatele ei lanuri de sfeclă și cartofi, culturi specifice locului, prin imașuri pe care pasc turme de vite. Sînt locuri cu sate înfloritoare, unde s-au țesut de-a lungul secolelor trainice tradiții de luptă comună pentru apărarea și înflorirea acestui pămînt, mai roditor ca oricînd astăzi, în anii socialismului.în comuna Chichis, la intrarea în județul Covasna, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Janos Fazekaș și Vasile Patilineț fac o scurtă oprire, fiind întîmpinați de Karoly Kiraly, prim-secre- tar ăl comitetului județean de partid și președintele consiliului popular al județului, și de alți tovarăși din organele locale de partid și de stat.Oaspeților le sînt oferite buchete de flori, pîine și sare, bucate care fac faima acestui meleag. Mii de cetățeni din Chichis și comunele vecine, români și secui, în costume populare, îi aclamă pe conducătorii de partid și de stat, unindu-și glasurile într-un cor impresionant și exprimîndu-și profunda lor dragoste pentru patrie, hotărîrea lor neclintită de a munci și lupta pentru înflorirea națiunii noastre socialiste.Unitate administrativ-teritorială puternică, județul Covasna reprezintă un armonios complex social, economic, cultural, cu ample perspective de dezvoltare în toate domeniile. Politica partidului de industrializare a țării a trezit și aici la viață numeroase așezări, ridicînd pe o nouă treaptă de dezvoltare vechile centre, determinind apariția unor noi cetăți industriale, ridicînd tonusul muncii și al creației, nivelul civilizației și culturii acestor locuri. La Baraolt, nume nou pe harta noastră economică, se construiește cel mai tânăr oraș minier al țării. Dezvoltarea unităților de exploatare a lignitului din acest bazin va asigura nu numai o nouă și puternică bază termocentralelor, dar va determina, în același timp, și apariția unui prosper centru urban. O puternică dezvoltare cunoaște și Tîrgul Secuiesc, oraș neînsemnat odinioară, dar care trăiește azi un remarcabil avînt, ca urmare a construcției unor moderne obiective industriale. Nu numai bogățiile, ci și frumusețile naturale ale județului sînt tot mai intens valorificate, așa cum arată înflorirea

Întîmpinați cu puternice aplauze și ovații au luat apoi cuvîntul tovarășii ION GHEORGHE MAURER și NICOLAE CEAUȘESCU.
(Cuvîntările se publică in pag. I 

a ziarului).Cuvîntările conducătorilor de partid și de stat au fost subliniate în repetate rînduri de entuziastele aclamații ale mulțimii. Mitingul a constituit o puternică manifestare a adeziunii depline și ferme a oamenilor muncii brașoveni față de politica partidului și statului nostru, închinată dezvoltării continue a României socialiste, întăririi unității și prieteniei cu toate țările socialiste, cauzei socialismului și păcii în iume.
M. MOARCĂS 
T. CATINCESCU

salbei de stațiuni balneo-climatice. Județul Covasna adaugă pe harta patriei noi imagini grăitoare ale politicii partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor meleagurilor țării.Pe tot parcursul pînă la Sfîntul Gheorghe, locuitorii satelor — mii și mii de oameni — au ieșit în întâmpinarea conducătorilor de partid și de stat ai României socialiste. Nu e casă care să nu fi arborat drapelele partidului și patriei, nu e poartă sau fereastră care să nu fie împodobită cu ștergare ; pe fiecare din mesele scoase la șosea s-au adus bucatele ospeției, roadele a- Cestui pămînt muncit cu hărnicie și pricepere.La Sfîntul Gheorghe, centrul administrativ al județului Covasna, toată suflarea orașului, de la copii la oamenii în vîrstă, s-a adunat la impresionanta demonstrație în cinstea conducătorilor României socialiste, ticsind balcoanele, acoperișurile, străzile. Coloana de mașini înaintează cu greu. Locuitorii orașului aruncă flori, flutură drapelele
MITINGUL DE LA SFÎNTUL GHEORGHE

Peste 30 000 de cetățeni din Sfîntul Gheorghe și din județ au umplut pînă la refuz marea piață din centrul orașului, în cadrul adunării populare ce s-a desfășurat în după- amiaza zilei. Sosirea la tribună a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și a celorlalți conducători de partid și de stat dezlănțuie o furtună de urale. Minute în șir, conducătorii României socialiste sînt aclamați, se scandează numele patriei și al partidului, se strigă lozinci de salut în limba română și în limba maghiară, în cinstea Comitetului Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Salutîndu-i pe conducătorii de partid și de stat, primul secre
tar ol Comitetului județean 
P.C.R. Covasna, KAROLY 
KIRALY, a spus :Locuitorii din județul Covasna vă spun din adîncul inimii: fiți bine veniți pe aceste minunate locuri ale patriei.Prezența dv. în mijlocul nostru, primită cu vie satisfacție și bucurie de către toți oamenii muncii, constituie încă un semn al grijii pe care o poartă conducerea de partid 

patriei, scandează cuvinte de salut, țin să strîngă mîna conducătorilor asigurîndu-i de unitatea lor neclintită în jurul partidului și Comitetului său Central.în Sfîntul Gheorghe se vizitează Uzina textilă „Oltul", una din unitățile industriale importante ale orașului. Aici oaspeții sînt întîmpinați de tovarășii Alexandru Senco- vici, ministru) industriei ușoare, Zoltan Hegyi, directorul întreprinderii, de numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni.în emoționante cuvinte, oferind flori oaspeților, muncitoarea Constanța Sidon se adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu : Muncim împreună uniți într-o singură familie — muncitorii români și maghiari. Ne-am împlinit cu cinste planul de producție și l-am depășit. Vom face totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin și în continuare. Sîntem hotărîți să facem totul pentru patria noastră, pentru fericirea și viitorul ei.Se vizitează cîteva secții ; directorul întreprinderii informează pe conducătorii de partid și de stat că de la ultima lor vizită, care a avut loc aici anul trecut, în această uzină au fost date în exploatare noi capacități de producție : o modernă țesătorie, cu 144 războaie extra- late, care vor produce 4,5 milioane metri pătrați țesături pe an, cu o secție de bobinat ce asigură zilnic 10 tone fire. De asemenea se mai află în stadiu de finisare o nouă secție de țesătorie, dotată cu 5(5 războaie de țesut. Tovarășul Petru Buda, inginer șef adjunct, informează că în ultimii ani în întreprindere s-au desfășurat importante lucrări de dezvoltare și modernizare, care au schimbat în întregime nu numai fața uzinei, dar și condițiile de muncă.în toate secțiile prin care trec, conducătorii de partid și de stat sînt înconjurați de calde manifestări de simpatie din partea muncitorilor. în toate aceste manifestări, în uralele și aclamațiile sutelor de muncitori, în buchetele de flori oferite oaspeților — în toate se simt pregnant adeziunea unanimă, prețuirea de care se bucură politica partidului și statului nostru, dragostea oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, pentru conducătorii României socialiste.

și de stat propășirii tuturor meleagurilor patriei noastre, o expresie a legăturii indestructibile dintre partid și popor. Sosirea dv. în județul nostru oglindește preocuparea conducerii partidului și statului de a cunoaște cit mai îndeaproape modul în care se desfășoară activitatea de traducere în viață a politicii partidului. Bucuria cu care vă salută oamenii muncii din județul nostru izvorăște din adeziunea deplină față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, din înalta apre-, ciere pe care oamenii muncii de toate naționalitățile o dau activității desfășurate de Comitetul Central al partidului, de guvernul țării, de dv. personal, scumpe tovarășe Ceaușescu.Dovada cea mai elocventă a unanimei aprobări a politicii partidu lui o constituie eforturile depuse de oamenii muncii pentru traducerea în viață a Directivelor Congresului al IX-lea și a hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R. pentru dezvoltarea continuă a economiei, științei și culturii, pentru progresul democrației socialiste, pentru perfecționarea conducerii întregii vieți politice și sociale. Oamenii muncii, români, maghiari și de alte naționalități, mun

cind înfrățiți în uzine, pe ogoare, în instituții social-culturale, obțin succese tot mai însemnate în realizarea acestor hotărîri. In primele 7 luni ale acestui an, prevederile de plan privind creșterea producției globale industriale au fost îndeplinite în proporție de 101,7 la sută, peisajul industrial al județului a fost completat cu șantierele unor importante obiective. De asemenea, se află în construcție importante obiective social-culturale, edilitar-gospodărești, menite să contribuie la ridicarea nivelului de trai al populației. Roade tot mai îmbelșugate obțin oamenii muncii din agricultură, prin folosirea cu pricepere și hărnicie a bazei materiale puse la dispoziție de statul nostru, prin aplicarea cuceririlor științei și agrotehnicii înaintate. Producțiile agricole obținute în acest an dau posibilitatea județului Covasna să asigure statului cantități suplimentare de produse agro-alimentare. Muncitorii, țăranii, intelectualii de pe aceste meleaguri văd în politica partidului expresia propriilor lor interese, garanția înfăptuirii năzuințelor maselor populare, atât în ce privește creșterea nivelului de trai, cîț și idealurile de frăție și egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate.întreaga politică a partidului, bazată pe principiile marxism- leninismului, pătrunsă de cele mai nobile și mai generoase idei ale patriotismului socialist și internaționalismului proletar, se bucură de o deplină aprobare în rînduri- le populației din județul Covasna, unde muncesc și trăiesc împreună, bucurîndu-se de frumusețile vieții noi, români și maghiari, mîndri de trecutul de luptă și glorie al poporului, de rezultatele remarcabile ale prezentului, de falnicul lui viitor.Ca rezultat al aplicării în viață a politicii naționale marxist-leni- niste a partidului, viața materială și spirituală a întregii populații din județul nostru cunoaște o înflorire continuă. Acest lucru este ilustrat de faptul că secuii au în limba maternă școli, teatre, biblioteci, publicații, formații cultural- artistice, iau parte activă la viața politică a țării, sînt aleși și activează în organele de partid și de stat, în organizațiile de masă și obștești. Aceste realități au adîncit prietenia și unitatea de nezdruncinat dintre oamenii muncii români și maghiari și de alte naționalități, care muncesc umăr la umăr pentru a da viață politicii partidului de continuă înflorire a economiei, culturii și științei în patria noastră, România socialistă.Toți oamenii muncii din județul nostru își exprimă adeziunea profundă față de politica externă a partidului și statului nostru, bazată pe principiile marxism-leni- nismului, pe grija pentru respectarea normelor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, ale întrajutorării tovărășești și avantajului reciproc, principii care se impun ca singura bază a relațiilor normale între state. Sîntem întru totul de acord cu aprecierile dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, făcute la adunarea populației din Capitală privind necesitatea și căile de așezare a relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste pe temelii cu adevărat internaționaliste. Aprobăm întru totul Declarația adoptată de Marea Adunare Națională, document ce constituie o expresie elocventă a faptului că politica partidului și statului nostru se bazează în mod consecvent pe aplicarea învățăturii marxist-leniniste. Iată de ce plenara comitetului județean, adună

Pe străzile orașului Sf. Gheorghe locuitorii flutură drapelele patriei, scandează cuvinte de salut

rile comuniștilor care au avut Ioc în aceste zile, toți oamenii muncii din județ și-au exprimat întreaga lor adeziune față de politica Partidului Comunist Român.Cuvintele de înaltă principialitate și spirit rațional, izvorîte din patriotism înflăcărat și internaționalism socialist, rostite de dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, la adunarea din Capitală, au pătruns în inimile noastre, au însemnat pentru noi prilej de a ne manifesta încă o dată încrederea și devotamentul nețărmurit față de politica partidului comunist și a guvernului țării, unitatea de nezdruncinat în jurul conducerii de partid și de stat. Sîntem ferm hotărîți ca și în viitor să muncim cu abnegație, să ne îndeplinim exemplar toate sarcinile care ne revin, fiind conștienți că prin aceasta ne îndeplinim o îndatorire patriotică și contribuim la întărirea forțelor socialismului.Asigurîndu-vă de înalta lor încredere și prețuire, de spirit de dăruire pentru traducerea în viață a politicii partidului nostru, locui torii de pe aceste meleaguri vă urează, dragi conducători ai partidului și statului nostru, multă sănătate și ani îndelungați închinați înfloririi patriei noastre scumpe. România socialistă. (Aplauze).A luat apoi cuvîntul VASILE 
DONCIU, muncitor la Uzinele 
textile „Oltul" din Sf. Gheor
ghe.Am marea cinste de a vă transmite dv., scumpi oaspeți, un salut fierbinte în numele tovarășilor mei de muncă de la Uzinele „Oltul". Oamenii muncii din această uzină simt în permanență grija partidului și guvernului. Investiții importante sînt alocate pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de producție. In prezent, produsele fabricii noastre sînt cunoscute și apreciate atît pe piața internă, cît și peste hotare. Muncind cu avînt pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, ne aducem contribuția, alături de întregul nostru popor, la construirea socialismului în patria noastră liberă și independentă și. totodată, la întărirea sistemului mondial socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste, la creșterea influenței socialismului în lume.Noi, muncitorii, tehnicienii, inginerii Uzinelor textile „Oltul" — români, maghiari și de alte naționalități — aprobăm din toată inima politica justă, marxist-leninistă a partidului nostru îndreptată în mod consecvent spre adîncirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, spre întărirea unității lor. Sîntem întru totul de a- cord cu aprecierea partidului nostru că relațiile de prietenie dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste, unitatea și coeziunea lor trebuie clădite pe încredere și stimă reciprocă, spirit tovărășesc, res- pectîndu-se dreptul fiecărui partid, al fiecărei țări socialiste de a-și elabora de sine stătător politica, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete din țara respectivă. Pornind de la aceste cerințe majore, considerăm de cea mai mare importanță încetarea acțiunii militare din Cehoslovacia. Dorim din toată inima ca tratativele ce se desfășoară la Moscova să ducă la crearea condițiilor ca organele legale de partid și de stat cehoslovace să-și poată desfășura nestingherit activitatea, ca poporul cehoslovac să-și continue în mod liber munca de construire a socialismului, potrivit voinței și aspirațiilor sale. Sînt împuternicit să 

spun aici, în fața dv., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți lucrătorii Uzinelor textile „Oltul" își exprimă deplina lor aprobare față de hotărîrile ședinței comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, ade- ziunea'lor călduroasă la Declarația adoptată de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, atașamentul față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru.îmi exprim convingerea că situația grea ce s-a creat în mișcarea comunistă va fi depășită, in interesul întăririi continue a prieteniei și solidarității țărilor socialiste, al cauzei progresului și păcii.în continuare a vorbit, în limba maghiară, ARPAD T0NK0, pre
ședintele C.AJP. Ghîdfalău.Noi, țărani muncitori, români, secui și de alte naționalități, din timpuri străvechi am lucrat împreună pe teritoriul patriei noastre dragi, am luptat în comun și ne-am vărsat împreună sîngele pentru libertate, pentru independență și o viață mai bună.Cu prețul unor lupte grele am reușit să înfăptuim aceste năzuințe, să ne croim, acum aproximativ un sfert de veac, sub conducerea pricepută a Partidului Comunist Român, calea cuceririi adevăratei și deplinei libertăți. Tocmai pentru că am luptat din greu și am dat multe jertfe, tocmai de aceea ne sînt scumpe independența, suveranitatea și libertatea.Din acest motiv am urmărit cu 
o profundă amărăciune și îngrijorare faptul că forțe armate ale unor state socialiste au pășit pe teritoriul unui stat socialist frățesc, Republica Socialistă Cehoslovacă.Sîntem întru totul de acord că singura cale de ieșire din situația grea ce s-a creat este discuția sinceră, tovărășească, bazată pe încredere, pe respectarea dreptului fiecărui partid comunist, fiecărui popor de a-și rezolva singur treburile, fără nici un amestec din afară. Și vreau să mai spun că sîntem mîndri de conducătorii partidului nostru și ai statului nostru socialist, de faptul că fără să-și cruțe energia fac tot ce este cu putință pentru restabilirea și întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, că militează cu consecvență pentru respectarea principiilor fundamentale ale colaborării tovărășești dintre toate statele socialiste.Noi, membrii cooperativei de producție din Ghidfalău, asigurăm conducerea partidului nostru, guvernul patriei noastre socialiste și personal pe tovarășul Ceaușescu că susținem cu toții, ca un singur om, politica partidului nostru, fiind hotărîți să nu ne cruțăm forțele pentru a întări libertatea, independența frumoasei noastre patrii, Republica Socialistă România.Iau cuvîntul la această adunare populară în calitate de directoare a uneia dintre cele mai însemnate instituții culturale din localitate, Teatrul maghiar de stat, care împlinește în aceste zile 20 de ani de la înființare, a spus în cuvîntul 
său artista emerită DUKASZ 
ANNA. Exprimînd sentimentele de dragoste și recunoștință cu care noi, intelectualii de naționalitate maghiară din județul Covasna, salutăm vizita dv., ne afirmăm cu tărie convingerea că toți locuitorii acestui pămînt românesc, fără deosebire de naționalitate, avem același destin, aceleași năzuințe — făurirea comunismului în patria 

noastră. Tocmai de aceea sprijinim din adîncul inimii politica internă și externă marxist-leninistă a partidului și guvernului nostru, conștienți că ea corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului român, ale cauzei socialismului. Sîntem unanim însuflețiți de un sentiment de nemărginită încredere în politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, politică plină de răspundere pentru destinele patriei noastre comune, România.Vă făgăduim, dragi tovarăși, să consacrăm și în viitor toate forțele, întreaga noastră capacitate creatoare construirii vieții noi, socialiste. Raportez conducerii partidului că Teatrul din Sf. Gheorghe a prezentat în cei 20 de ani de existență 148 premiere, în total peste 6 000 spectacole la orașe și sate, în fața unui număr de peste două milioane de spectatori. Sîntem convinși că în viitor vom obține rezultate și mai bune în activitatea noastră.Totodată, vă încredințăm, dragi tovarăși, că sîntem ferm deciși să nu ne cruțăm eforturile pentru a dezvolta cuceririle noastre revoluționare, pentru a consolida necontenit independența patriei noastre.Din timpuri străvechi au știut locuitorii acestor meleaguri să-și a- pere glia strămoșească și libertatea ; cu atât mai hotărîți sîntem azi să dezvoltăm marile noastre cuceriri obținute sub conducerea încercată a partidului, în anii construcției socialiste.Aceste năzuințe au fost exprimate în mod unanim zilele trecute de participanții la întâlnirea intelectualilor din județ, care și-au manifestat atașamentul profund față de politica marxist-leninistă a partidului nostru, hotărîrea de a-și strînge și mai mult rîndurile în jurul Comitetului Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-și aduce din plin contribuția la înfăptuirea liniei politice a Partidului Comunist Român în toate domeniile de activitate.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
ATTILA HEGYESI, secretar 
al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Sf. Gheorghe.Tineretul din orașul Sf. Gheorghe primește cu multă bucurie pe meleagurile sale pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți oaspeți dragi. Transmit și cu această ocazie caldele noastre mulțumiri conducerii de partid și de stat pentru minunatele condiții de muncă și învățătură asigurate tinerei generații din patria noastră.Vreau să vă aduc la cunoștință, stimate tovarășe Ceaușescu, că tineretul din orașul nostru își exprimă deplina adeziune față de comunicatul ședinței comune a Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, ca și față de Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României — și se angajează să muncească neobosit pentru înflorirea scumpei noastre patrii.Tineretul României, crescut în anii construcției socialiste, dă o înaltă apreciere principialității poziției adoptate de partidul nostru față de evenimentele din Cehoslovacia, poziție pe care o aprobă întru totul, considerînd că relațiile dintre țările socialiste trebuie să se întemeieze neabătut pe principiile marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar, pe respectul independenței și suveranității, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, întrajutorare tovărășească, pe stimă și în-
(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎN JUDEȚELE BRASOV, COVASNA SI HARGHITA
(Urmare din pag. a III-a)credere reciprocă. Tinerii români și maghiari, educați de partid în spiritul patriotismului socialist și al solidarității internaționaliste, sînt hotărîți să muncească și în viitor cu elan și abnegație pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidu-

CuvMarea tewrășaU
Nicolae Ceausescu

Dragl tovarăși,Dați-mi voie să vă transmit dumneavoastră, locuitorilor orașului Sf. Gheorghe, tuturor locuitorilor județului Covasna un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului patriei noastre socialiste. (A- 
plauze, urale).Deoarece nu am putut veni la constituirea județului dumneavoastră și nici de atunci timpul nu mi-a permis să vizitez județul, dați-mi voie să profit de această împrejurare pentru a vă felicita pe dumneavoastră, pe toți locuitorii județului, urîndu-vă ca prin activitatea entuziastă ce o desfășuraiți să faceți ca acesta să devină un județ înfloritor, contribuind astfel la înflorirea întregii noastre patrii. 
(Aplauze îndelungi).Tovarăși,Vizităm orașul și județul dumneavoastră în condițiile în care întregul nostru popor muncește cu avânt și abnegație pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Am vizitat întreprinderea din orașul dumneavoastră care, față de situația existentă la vizita precedentă, a cunoscut o nouă dezvoltare, a obținut o nouă creștere a producției, aflându-se în plin proces de extindere și înflorire. în județul dumneavoastră a început construirea a trei întreprinderi noi și fără nici o îndoială că înfăptuind programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, trecînd la înfăptuirea următorului plan cincinal, orașul dumneavoastră ca și alte localități din județul Covasna vor cunoaște o puternică dezvoltare economică și socială. După cum știți, partidul nostru consideră că pentru a realiza în viață principiile deplinei egalități socialiste între toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate, este în primul rînd necesar să asigurăm o puternică dezvoltare a industriei, 
a agriculturii, a bazei materiale, a științei, culturii și întregii vieți sociale în toate județele țării, pe întinsul întregii patrii.Am ascultat aici cuvintele înflăcărate ale tovarășilor care au luat cuvîntul. Au vorbit de rezultatele bune obținute de muncitorii, de țăranii, de intelectualii din Sf. Gheorghe și din județul Covasna în activitatea desfășurată în lunile care au trecut. Sînt rezultate minunate, tovarăși; dați-mi voie să vă felicit pentru ele și să vă urez succese și mai mari în activitatea dv. (Aplauze puternice). Prin munca dv., prin munca de zi cu zi a întregului popor prinde viață .programul elaborat de partid pentru înflorirea multilaterală, materială și spirituală, a patriei noastre socialiste. A construi socialismul, a construi comunismul înseamnă a crea o industrie puternică, o agricultură înaintată, o știință înaintată, o cultură avansată, un trai tot mai ridicat al întregului popor. Numai așa poporul va vedea că socialismul reprezintă înfăptuirea năzuințelor sale de veacuri de a trăi liber, independent, de a putea să valorifice multilateral posibilitățile tuturor membrilor societății, fără deosebire de naționalitate. Tocmai astfel realizăm noi idealul socialismului pentru care au luptat și s-au jertfit mulți fii ai poporului nostru, români, maghiari, germani și de alte naționalități care, luptînd împreună, au știut că își vor putea făuri soarta și viitorul 
așa cum doresc. (Aplauze, urale 
prelungite).Cu toții ne dăm seama că edificarea noii orînduiri sociale nu e ușoară, că au trebuit și trebuie învinse încă multe greutăți, că a trebuit și trebuie să facem față încă multor privațiuni. Vedem însă zi de zi, ceas de ceas, dacă se poate spune așa, tovarăși, că, prin munca noastră unită, obținem realizări tot mai mari, facem ca patria noastră socialistă să devină tot mai bogată, tot mai înfloritoare. Știm că a făuri socialismul înseamnă a realiza o asemenea societate în care oamenii muncii, dispunînd din belșug de bunuri materiale, să se bucure din plin și de libertăți democratice, de binefacerile științei și culturii, să poată participa activ la înfăptuirea întregii politici de creare a vieții noi, să-și poată înfăptui în mod conștient propriile idealuri de via'ă, propria lor istorie. Tocmai de aceea partidul nostru se preocupă neabătut de perfecționarea dezvoltării societății noastre, a relațiilor sociale,’ a întregii activități de partid și de stat, de lărgirea democrației socialiste. în aceasta Vedem noi- forța și tăria partidu

lui, să-și aducă din plin contribuția la întărirea și dezvoltarea cuceririlor revoluționare ale poporului, la înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.In numele tineretului din o- rașul Sf. Gheorghe, vă asigurăm, stimate tovarășe Ceaușescu, și prin dumneavoastră întreaga conducere de partid și de stat, că tinerii ro- 

lui nostru, a întregului popor, garanția înfăptuirii" socialismului șt comunismului în România. (Aplauze 
vii, urale prelungite).Este o necesitate pentru partidul comunist, pentru statul socialist să știe să dezvăluie la timp lipsurile și greșelile, să acționeze pentru îndreptarea lor. Numai așa se asigură evitarea în viitor a greșelilor și lipsurilor, numai așa se creează condiții ca în orînduirea noastră socialistă să nu se mai poată produce abuzuri și samavolnicii, ca cetățenii societății noastre să-și poată manifesta din plin posibilitățile, energia și capacitățile lor intelectuale și manuale, să știe că-și pot spune părerea și pot participa activ la îmbunătățirea întregii noastre activități. Tocmai a- cest lucru îl face partidul nostru, tovarăși. Știm că același lucru îl fac multe partide din țările socialiste, și este normal să fie așa, pentru că numai astfel se asigură mersul înainte, succesul în construcția socialismului și comunismului.Noi știm, tovarăși, că tot ceea ce am realizat este rodul muncii comune a românilor, maghiarilor și germanilor, care trăiesc în aceeași patrie, care au învins aceleași greutăți. Este cunoscut că a trebuit să facem față multor și multor greutăți, dar ceea ce am înfăptuit este o dovadă a forței partidului și poporului nostru, a posibilităților uriașe pe care le oferă orînduirea noastră socialistă. Toate acestea sînt în același timp o dovadă că, acționînd tot mai hotărît, tot mai unit, vom face ca patria noastră să meargă cu pași tot mai iuți și mai mari în desăvîrșirea socialismului, spre construcția societății comuniste. 
(Aplauze însuflețite, urale prelun
gite).Totodată, noi știm că trebuie să dezvoltăm continuu relațiile de colaborare și cooperare cu țările socialiste pentru că numai în felul acesta putem asigura mersul nostru rapid înainte, ai fiecărei țări socialiste, numai împreună putem alcătui o forță puternică în lupta împotriva dușmanului comun — imperialismul — în lupta pentru pace și progres social în întreaga lume. (Aplauze puternice, urale). Nu există nimic care poate împiedica o bună colaborare, o bună cooperare între țările socialiste, prietenia României cu țările vecine, cît și cu celelalte țări socialiste îndepărtate. Avem aceeași orînduire, același țel, aceleași năzuințe, dorim să obținem pentru popoarele noastre o viață tot mai bună, înfloritoare, independentă, să asigurăm pacea popoarelor noastre. De aceea, trebuie să facem totul pentru a înfăptui și întări această unitate. (Aplauze).Desigur, Sînt și vor mai fi păreri deosebite, în aprecierea unor probleme ale situației internaționale. Sînt și vor mai fi metode deosebite în rezolvarea problemelor construcției socialiste. Dar noi considerăm că aceste deosebiri nu pot și nu trebuie niciodată, în nici nn fel, să constituie motiv 

In timpul adunării populare din orașul Sf. Gheorghe

mâni și maghiari, înfrățiți în muncă, nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român în orice domeniu de activitate.în uralele întregii adunări, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

pentru divergențe, pentru slăbirea unității țărilor socialiste. Dimpotrivă, trebuie să facem totul pentru a întări unitatea. Și ce este rău dacă într-o țară se rezolvă într-un fel conducerea întreprinderii și în alta altfel ? Dacă în România există comitete de întreprindere ? Ce este rău dacă la noi primul secretar al comitetului județean de partid este și președintele consiliului popular județean și în altă parte nu este ? Sau dacă noi ne preocupăm de a dezvolta într-un anumit sens activitatea în cooperativele agricole, dacă punem un accent pe o anumită latură a activității în agricultură ? Oare a- ceasta poate să dăuneze intereselor socialismului ? Oare nu poporul nostru, nu noi sîntem aceia care trebuie să judecăm și să vedem dacă merg bine sau nu merg bine lucrurile ? Și dacă ne uităm, tovarăși, putem să spunem cu satisfacție că așa cum lucrăm noi, nu lucrăm prost, că producția industrială are un ritm de creștere de 12,6 la sută, fiind printre cele mai înalte din lume. (Aplauze pu
ternice, entuziaste).Agricultura noastră socialistă cooperatistă, în ciuda secetei din a- cest an, a reușit să dea recolte care să asigure aprovizionarea populației, să asigure nevoile industriei și să contribuie într-o măsură însemnată la dezvoltarea întregii economii naționale. Asta înseamnă că agricultura noastră socialistă, formele noastre de organizare corespund situației din România și își demonstrează din plin eficiența. Oare toate acestea, tovarăși, pot să nemulțumească pe cineva ? Noi considerăm că, dimpotrivă, rezultatele bune pe care le obține o țară socialistă în dezvoltarea sa sînt un motiv de mulțumire și de mîndrie pentru toate țările socialiste. Și noi, poporul român, comuniștii români, ne mîn- drim cu rezultatele celorlalte țări socialiste, vorbim de ele cu bucurie, considerînd că ele sînt și rezultatele noastre — pentru că numai în măsura în care fiecare țară socialistă obține succese tot mai mari dovedim superioritatea socialismului, întărim forța sistemului mondial socialist. (Aplauze, 
urale). în același timp ne întristează și ne mîhnesc lipsurile, u- nele stări de lucruri negative care se ivesc la noi sau în alte țări socialiste. Aceasta pentru că, în a- ceeași măsură, ele influențează a- supra prestigiului socialismului, asupra forței și influenței sale în lume. Considerăm de aceea că între țările socialiste e necesar să existe o strînsă colaborare și cooperare, un larg schimb de experiență și întrajutorare tovărășească, care să dea posibilitatea tuturor să învețe unii de la alții, să vadă fiecare ce are celălalt mai bun sau mai rău și să ia ceea ce consideră că se potrivește pentru nevoile dezvoltării sale. Considerăm însă că aceasta nu poate în nici un fel să ducă la amestecul în treburile altor state sau altor partide, la încălcarea 

dreptului fiecărui popor, al fiecărui partid de a stabili măsurile menite să asigure bunul mers al activității, construirea cu succes a socialismului. Noi avem încredere deplină că poporul fiecărei țări socialiste, sub conducerea partidului său comunist, va ști să asigure mersul înainte al socialismului și comunismului și considerăm că orice amestec din afară constituie o piedică în calea spre socialism. (A- 
plauze, urale). Iată de ce partidul nostru, România, a manifestat o deosebită îngrijorare față de intrarea trupelor a cinci țări socialiste pe teritoriul Cehoslovaciei. Trebuie să spunem deschis, tovarăși, că nu a- ceasta este calea de ajutor internaționalist, că nu aceasta este calea întăririi prieteniei și solidarității internaționale. Prietenia nu se impune pe calea armelor Prietenia este rezultatul voinței libere a fiecărei națiuni, prietenia este rezultatul unei colaborări deschise, frățești, care să se bazeze pe libera, libera și iar libera adeziune a întregului popor. Numai așa forța și unitatea țărilor socialiste vor fi de neînvins. 
(Aplauze furtunoase, urale).Urmărim cu deosebită atenție tratativele care au loc la Moscova între conducătorii sovietici și președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Svoboda, și alți conducători din Cehoslovacia, și am dori din toată inima să se ajungă la o soluție cît mai grabnică care să creeze condiții pentru ‘activitate partidului, a organelor de partid și de stat din Cehoslovacia, care să ducă la retragerea trupelor celor cinci state din Cehoslovacia și să asigure condiții ca poporul cehoslovac să-și poată construi în liniște și în deplină independență viața nouă socialistă. (Aplauze, 
urale prelungite).Există încă forțe imperialiste puternice care fără îndoială că nu au renunțat la planurile lor agresive, la planurile lor de dominație a lumii. Pentru a face ca aceste planuri să nu izbutească este necesar să unim eforturile tuturor țărilor socialiste, ale tuturor partidelor comuniste și muncitorești. Oare dacă în loc să unim eforturile, acționăm în așa fel încît să se adîncească divergențele, servim cauza luptei împotriva imperialismului ? Fără îndoială că nu, tovarăși. Noi spunem și aici, așa cum am spus și la Brașov: sîntem ferm hotărîți să acționăm pentru a înlătura tot ceea ce poate să înăsprească relațiile dintre țările socialiste, pentru a contribui la întărirea unității țărilor socialiste. Știm , că pe această cale avem de partea noastră adevărul, principiile marxist-leniniste și că, în pofida divergențelor care există, a încordării de astăzi, vom reuși să reali-

ÎN JUDEJUL HARGHITO, 
SUB SEMNUL UNITĂȚII 

INDESTRUCTIBILE
Străbătînd satele mîndre Malnaș, Micfalău, Bicsad, în care mii de cetățeni îi salută cu dragoste pe conducătorii de partid și de stat, coloana de mașini ajunge la intrarea în județul Harghita.Lângă o poartă secuiască, împodobită cu crengi de brad și flori, oameni ai muncii din numeroase localități învecinate fac oaspeților o primire plină de însuflețire, ma- nifestindu-și bucuria de a se întâlni cu conducătorii partidului și statului. Un cald cuvânt de bun sosit este rostit de tovarășul La- dislau Braniș, prim-secretar al comitetului județean al P.C.R., președintele consiliului județean popular. Datinile românilor și secuilor se îngemănează în tradiționala pri

zăm această unitate. Vom face totul pentru aceasta. (Aplauze, 
urale).Am dori să fie aici de față și reprezentanții altor țări socialiste să vadă însuflețirea, să vadă voința unanimă a dumneavoastră și a întregului nostru popor de a nu admite nimic care să dăuneze unității țărilor socialiste; să vadă că poporul român, fără deosebire de naționalitate, toți cetățenii României — români, maghiari, germani, de alte naționalități — sînt hotărîți să acționeze cu toată forța pentru a sprijini politica Partidului Comunist Român, a guvernului Republicii Socialiste România, care corespunde intereselor întregului popor, cauzei generale a socialismului. 
(Aplauze vii, însuflețite, urale în
delungi).Dragi tovarăși.Dați-mi voie, în încheiere, să vă mulțumesc pentru caldele manifestări de simpatie la adresa partidului și a. guvernului, pentru sentimentele înflăcărate exprimate de tovarășii care au vorbit aici și să consider toate acestea ca o exprimare unanimă a încrederii depline în partid și guvern, în politica sa marxist-leninistă. Vă asigur, tovarăși, că noi, acei cărora partidul și poporul ne-au încredințat munci de răspundere, ne-au încredințat misiuni și sarcini mai mari în făurirea destinelor poporului, ale patriei noastre, vă asigur că nu vom precupeți nimic, că ne vom face pînă la capăt datoria față de popor, față de patria noastră socialistă. (Aplauze, urale furtunoase, 
îndelungi).Vă urez din toată inima multe și mari succese în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și fericire. 
(Aplauze, urale).„Trăiască Covasna, trăiască Partidul Comunist Român !“. (Aceste cuvinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a spus în limba maghiară).Cuvîntarea secretarului general al C.C. al partidului a fost în repetate rînduri întreruptă de puternice urale și ovații. Miile de oameni adunați în piață, miile de români și maghiari formează împreună o singură familie care are un singur ideal — hotărârea de a asigura necontenita înflorire a României socialiste, sub conducerea partidului iubit. Marea adunare populară din orașul Sf. Gheorghe ia sfîrșit în îndejungi aclamații. Conducătorii României socialiste răspund ovațiilor, răspund caldelor semne de prietenie și cuvintelor de salut — emoționante mărturii ale celei mai pregnante realități a vieții noastre sociale, unitatea indestructibilă dintre popor și partid.

mire cu pîine și sare, cu colaci secuiești. Florile oferite de tineri dau expresie acelorași sentimente de atașament fierbinte față de partid, care își consacră toate eforturile binelui și prosperității oamenilor muncii din patria noastră, indiferent de naționalitate, asigură, în spiritul politicii naționale marxist-leniniste, dezvoltarea eco- nomiico-culturală a tuturor regiunilor țării.în adevăr, drumul spre orașul reședință al județului, Miercurea Ciuc, ne oferă imaginea unor meleaguri în plină prosperitate. Privirile sînt atrase de întinderi mănoase, chibzuit gospodărite. Vaste păduri creează industriei forestiere o pondere de 41 la sută în econo

mia județului. în depresiunea Ciu- cului, culturile de cartofi, beneficiind de condiții prielnice, ocupă mari terenuri, zeci de mii de hectare de pășuni și finețe asigură importante posibilități de dezvoltare a zootehniei. în sfîrșit, Har-, ghita este județul cu vestite stațiuni balneare, ca Borsec, Tușnad, Lacul Roșu, centre de puternic interes turistic. Toate acestea creează județului mari posibilități de dezvoltare.O atmosferă de puternic entuziasm popular îi întîmpină pe conducătorii de partid și de stat pe străzile orașului Miercurea Ciuc.După ce au străbătut principalele artere ale orașului, conducătorii de partid și de stat se opresc la fabrica de confecții din localitate, unde sînt întîmpinați de colectivul de conducere al întreprinderii, de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Tineri și tinere înconjoară pe conducătorii de partid și de stat și le înmînează buchete de flori. Directorul fabricii, Kovacs Andrei, îi invită pe oaspeți în holul principal al fabricii, unde a fost organizată o expoziție a principalelor produse ale întreprinderii. Gazdele dau explicații în legătură cu producția acestei unități, cu sortimentele realizate și cu perspectivele de dezvoltare. Conducătorii de partid și de stat sînt informați că tînăra întreprindere, creată în 1S59, dezvoltată în ultimii ani, va fi completată în următorii ani cu un nou pavilion, care va permite dublarea actualei capacități de producție.Tot aici li se prezintă oaspeților macheta unei viitoare întreprinderi
MITINGUL DE LA MIERCUREA CIUC

Mitingul a fost deschis de tov.
BRflNIȘ LADISLAV, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Harghita, 
președintele Comitetului
executiv al Consiliului 
popular județean provi
zoriu.Trăim astăzi o zi de mare bucurie. Vizita conducătorilor de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, este o cinste deosebită și un prilej de înaltă satisfacție pentru toți oamenii muncii din județul nostru.îngăduiți-mi, scumpi oaspeți, ca, exprimînd sentimentele comuniștilor din județul Harghita, ale tuturor oamenilor muncii, români și maghiari, care trăiesc pe aceste meleaguri ale României, să vă adresez fierbinți urări de bun sosit.Vă mulțumim din toată inima pentru că, în aceste zile, ați găsit răgaz să veniți în mijlocul nostru. Urmărim cu deplină aprobare activitatea intensă, neobosită a conducerii partidului și statului. Comunicatul ședinței comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului, cuvîntarea dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, la mitingul cetățenilor Capitalei, cuvîntare pătrunsă de înaltă principialitate, înflăcărare și dîrzenie comunistă, au dat glas gîn- durilor și sentimentelor noastre. Sîntem fericiți că avem prilejul să vă transmitem prin viu grai dragostea nețărmurită ce o purtăm conducerii partidului, adînca recunoștință, respectul și stima noastră profundă pentru munca neobosită pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului pentru prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste, pentru demnitatea poporului român, pentru suveranitatea și independența țării, pentru afirmarea cauzei socialismului în lume, pentru pace și prietenie între popoare, pentru viitorul comunist al omenirii. Vă încredințăm că organizația județeană de partid, toți muncitorii, țăranii, intelectualii români și maghiari din județ nu cunosc țel mai înalt decît acela de a fi ostași credincioși ai partidului, cetățeni demni, constructori și apărători neclintiți ai orînduirii noastre socialiste, ai patriei scumpe, România !Am dovedit-o de-a lungul anilor construcției vieții noi, socialiste — o dovedim și în aceste zile strîns uniți în jurul partidului și guvernului. Sîntem hotărîți să ne înzecim eforturile spre a dobîndi noi succese în munca noastră pașnică pentru întărirea patriei și consolidarea, pe această cale, a forței și influenței socialismului în lume. Sîntem mîndri că la temelia politicii externe a României se află prietenia și alianța cu țările socialiste frățești, grija consecventă pentru dezvoltarea colaborării mul- , tilaterale cu toate statele socialiste, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist. Aprobăm pe deplin Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României, singurele corespunzătoare spiritului internaționalismului proletar, singurele în măsură să asigure climatul favorabil prieteniei, înțelegerii și colaborării între toate popoarele.Așa cum subliniază partidul, așa cum ne educă el și așa cum gîn- dim și simțim și noi, toți fiii acestui pămînt, români, maghiari, ger

a industriei noastre ușoare — fabrica de tricotaje din lină, a cărei construcție a început recent în imediata apropiere a fabricii de confecții. Ministrul industriei ușoare. Alexandru Sencovici, subliniază că viitoarea fabrică va avea o producție anuală de 2,5 milioane bucăți tricotaje și va intra parțial în funcțiune chiar de la sfîrșitul anului viitor.Se vizitează în continuare principalele sectoare ale fabricii de confecții. Muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii fac o primire caldă oaspeților, ovaționîn- du-i pe tot parcursul vizitei. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat se opresc la diferite locuri de muncă, se întrețin cu muncitorii, in- teresîndu-se de problemele producției, de condițiile lor de viață.In încheierea vizitei, oaspeții au semnat în cartea de onoare a fabricii cuvinte de apreciere la adresa colectivului de muncitori, felicitîndu-i pentru succesele obținute pînă în prezent.în aplauzele mulțimii, coloana mașinilor oficiale se îndreaptă din nou spre centrul orașului, unde conducătorii de partid și de stat, sînt așteptați de cetățenii orașului Miercurea Ciuc și de aproximativ 12 000 de oameni ai muncii din împrejurimi. Are loc un însuflețit miting. — vibrantă expresie a unității tuturor oamenilor muncii din județ în jurul Partidului Comunist Român, al Comitetului rău Central.

mani și de alte naționalități de pe cuprinsul României, avem aceleași destine și aceleași năzuințe. Muncim cu sîrguință și hărnicie spre a înfăptui politica partidului, a dezvolta potențialul economic al țării, pentru a face viața poporului tot mai frumoasă, mai îmbelșugată. Nu există în țara noastră nici un fel de discriminări între români, maghiari, germani ori alte naționalități. Drepturile și îndatoririle cetățenești sînt aceleași pentru toți. Bucuriile le trăim împreună, iar greutățile, le înfruntăm și le învingem împreună. Tot ce se face 4? țara noastră este spre binele și > ricirea întregului popor. Ne spunem cuvîntul deopotrivă în toate problemele vitale ale țării. în toate aceste realități ale vieții noastre își găsesc oglindire politica științifică a partidului, rezolvarea în spirit marxist-leninist a problemei naționale, profundul democratism al orînduirii noastre socialiste.Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest prilej pentru a raporta conducerii de partid și de stat că muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii, toți oamenii muncii din județ muncesc cu abnegație pentru a înfăptui în mod exemplar mărețele sarcini trasate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, că sînt hotărîți să nu-.și precupețească forțele pentru a îndeplini cu cinste și în acest an sarcinile ce le revin, aducîn- du-ne astfel contribuția la dezvoltarea și înflorirea Republicii noastre socialiste. Animați de înalte sentimente patriotice, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului au îndeplinit în primele șapte luni ale acestui an planul la producția globală în proporție de 101 la sută, la producția marfă vîndută și încasată în proporție de 102 la sută. A fost realizată peste prevederile de plan o producție în valoare de 14 milioane lei, iar la prețul de cost, în primul semestru, s-au obținut economii de aproape 7 milioane lei. Cu același avînt și hărnicie au muncit și lucrătorii din agricultura județului. Recolta de cereale este în general bună ; ne îngrijim să o strîngem la timp și să o înmagazinăm în cele mai bune condiții, pentru a îndeplini integral obligațiile pe care le avem față de stat. Se prevede o producție bună de cartofi și sfeclă de zahăr ; vom crganiza recoltarea acestor produse în cele mai bune condiții, pregătirea producției agricole a anului viitor. Sectorul zootehnic al unităților de stat și cooperatiste este și el în continuă dezvoltare. Ne preocupăm de asigurarea unor condiții bune de iernare pentru animale. Zeci de mii de cetățeni aduc o contribuție entuziastă la înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor și satelor județului.Prin grija partidului și guvernului, județului nostru i se deschid perspective minunate de dezvoltare, care ne însuflețesc în munca pentru obținerea unor rezultate superioare. In orașul Miercurea Ciuc a început construcția unei noi unități industriale, fabrica de tricotaje. La Odorheiul Secuiesc va intra în curînd în funcțiune fabrica de ață. Sînt în curs de dezvoltare și modernizare diferite unități industriale din județ. Numai în acest an se vor da în folosință aproape 1 000 de apartamente și o serie de obiective social- culturale. Conform propunerilor preliminare pentru dezvoltarea economică și social-culturală de perspectivă, se prevede ca pînă la sfîrșitul anului 1980 să fie inves- 
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a)tite în economia Județului peste 20 miliarde lei. Permiteți-mi, dragi tovarăși, să exprim mulțumirile noastre profunde conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru această minunată preocupare de a se asigura avîntul și înflorirea tuturor regiunilor țării.Vă încredințăm, dragi tovarăși, că organizația județeană de partid, toți oamenii muncii din acest județ, strîns uniți în jurul Comitetului Central, vom ști să îndreptățim încrederea și grija ce ne-o pur- tați, ne vom consacra toate eforturile, străduința și pasiunea pentru a înfăptui neabătut, exemplar, sarcinile stabilite de partid și de stat, pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX- lea și de Conferința Națională a partidului, pentru înflorirea patriei și fericirea poporului! Să trăiți, dragi tovarăși conducători ai partidului și statului, scumpe tovarășe Ceaușescu! Vă dorim mulți ani, sănătate și putere de muncă, spre binele poporului nostru, al României socialiste!A luat apoi cuvîntul tovarășul 
DUMTRU LUCÂ, maistru 
mrner Ia întreprinderea mi
nieră Bălan.Permiteți-mi, ca în numele muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la întreprinderea minieră Bălai-, să vă adresez din inimă tradiționalul salut al minerilor: „Noroc bun!“, precum și urarea „Bine ați venit în mijlocul nostru !“. Sosirea dumneavoastră ne umole inimile de o nemărginită bucurie. Vreau să vă asigur pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, conducerea de partid și de stat, că sîntem hotărîti să răspundem cinstei ce ne-o faceți prin rezultate și mai bune în munca noastră de zi cu zi. dînd patriei cît mai mult minereu cuorifer peste plan. Asa m-au împuternicit tovarășii mei de muncă să vă încredințez — și noi sîntem botărîți să ne respectăm cuvîntul dat. Vă raportez că și pînă acum am obținut rezultate bune. Planul producției globale pe șapte luni l-am realizat în proporție de 100,1 la .sută, planul producției marfă, vîn- dută și încasată, în proporție de 100,2 la sută, iar la productivitate muncii am realizat o creștere fată de plan de 3.3 la sută.în așezarea noastră minieră trăiesc și muncesc înfrățiți peste 7 000 de oameni ai muncii — români, maghiari și de alte naționalități. Para’el cu eforturile în producție, căutăm să ne aducem contribuția, pe măsura puterilor noastre, la înfrumusețarea localității, la buna gospodărire a locuințelor, a dotărilor social-culturale. Prin grija partidului la noi s-au construit în ultimii ani numeroase blocuri de locuințe : iar pînă la sfîrșitul acestui an urmează să se mai dea în folosință încă 320 de apartamente. S-au construit, de asemenea, o școală generală cu 16 săli de clasă, un club, magazine, dispensar. Toate acestea fac ca viața noastră, a minerilor, să fie mereu mai bună, mai frumoasă. Mă folosesc de a- cest prilej pentru a vă transmite mulțumirile noastre, ale familiilor de mineri, pentru erija pe care partidul și statul nostru o manifestă față de dezvoltarea întreprinderii noastre miniere și a orașului Bălan.Stimați tovarăși,Pe noi, ca și pe întregul nostru popor, ne-au întristat mult recentele evenimente din Cehoslovacia frățească. Aorobăm întru totul poziția adoptată de conducerea noastră de partid și de stat și ne exprimăm solidaritatea frățească cu muncitorii, cu întregul popor cehoslovac. Nădăjduim că prin discuțiile de la Moscova se va a- junge la retragerea trupelor, se va asigura poporului cehoslovac posibilitatea de a-și continua nestingherit munca de construire a socialismului. Așa cum ne învață partidul, vom face tot ce depinde de noi pentru a contribui la întărirea prieteniei cu popoarele țărilor socialiste frățești, cu toate forțele luptătoare împotriva imperialismului, pentru progres și pace.Vă mulțumesc încă o dată în numele tovarășilor mei pentru vizita pe care ne-o faceți și vă a- sigurăm, dragi oaspeți, de înaltul nostru devotament față de cauza partidului. (Aplauze).A luat apoi cuvîntul pjofeSO- 
ral EIGEL ERM directorul 
Liceului din Miercurea Ciuc.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele intelectualității din județul Harghita, să-mi exprim marea bucurie și satisfacție pentru acest fericit moment al vizitei iubiților noștri conducători de partid și de stat, în frunte cu secretarul general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Asemenea întîlniri constituie 

pentru noi toți nu numai ocazii de profunde învățăminte, ci și adevărate sărbători, prilejuri de manifestare a sentimentelor de dragoste nemărginită față de partid, față de conducerea sa încercată. Sîntem preocupați cu toții de munca noastră închinată fericirii poporului, înfloririi scumpei noastre patrii, România socialistă. Pătrunși de sentimentul înaltei răspunderi față de partid și popor, față de generațiile actuale și viitoare, facem tot ce ne stă în putință pentru îndeplinirea exemplară a tuturor îndatoririlor ce ne revin. Ni s-a încredințat nobila misiune de a educa tânăra generație în spiritul ideologiei marxist-leniniste, al umanismului socialist, în spiritul dreptății și echității sociale de care este pătrunsă politica partidului nostru, în spiritul patriotismului și internaționalismului proletar. Vă asigurăm că nu ne vom cruța forțele și energia pentru a ne îndeplini cu cinste aceste îndatoriri, astfel ca elevii educați de noi, tînăra generație, să devină constructori de nădejde ai vieții noi, ai societății comuniste în patria noastră.Mă folosesc totodată de acest prilej spre a arăta că în aceste zile am urmărit cu consternare, alături de întregul nostru popor, desfășurarea evenimentelor din Cehoslovacia. Aprobăm și sprijinim, în unanimitate poziția principială, profund internaționalistă, a partidului și statului nostru, care din primul moment a subliniat necesitatea de a se găsi acestei crize o soluție constructivă, a arătat că nu este prea tîrziu pentru a se asigura triumful rațiunii, și-a exprimat încrederea în singura metodă de acțiune justă— mețoda tratativelor tovărășești. Este încă un motiv ca să ne exprimăm deplina adeziune la principiile politicii externe a partidului și guvernului.Tuturor ne este scumpă libertatea cucerită cu sîngele celor mai buni fii ai poporului nostru. Din moși strămoși, români și maghiari, ne-am apărat, uniți, dreptul de a fi stă- pîni la noi acasă. Vom face aceasta cu atît mai mult acum, cînd avem în frunte un conducător încercat și devotat, Partidul Comunist Român, care ne conduce cu mînă sigură pe calea desăvîrșirii construcției socialiste. Dragostea față de patrie, partid și popor, față de tradițiile glorioase ale înaintașilor— luptători pentru progres social, pentru înfrățire națională — este un sentiment propriu fiecăruia dintre noi, români, maghiari, germani sau de alte naționalități. Cu toții sîntem hotărîți să facem patria noastră mereu mai frumoasă, mai bogată, s-o apărăm cu arma în mînă, dacă va fi vreodată nevoie, împotriva unei agresiuni imperialiste, să luptăm pentru cauza socialismului și păcii în lume. în acest spirit înțelegem să ne facem datoria de educatori ai tinerei generații, să sădim în conștiința ei sentimentul sfînt al patriotismului și internaționalismului proletar.Vă asigurăm, dragi tovarăși, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că alături de intelectualii din întreaga țară, și noi, cei din județul Harghita, români și maghiari, strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central, ne vom consacra toate forțele înfloririi patriei, cauzei socialismului și a păcii, vom înfăptui cu hotărîre neabătută politica înțeleaptă a partidului nostru, a conducerii sale pe care o înconjurăm cu dragostea și încrederea noastră nemărginita.A luat apoi cuvîntul, în limba maghiară, tovarășul MOLJîfiR 
IMRE, președintele coope
rativei agricole de produc
ție din Tușnad.Este o mare cinste pentru mine și un prilej de nemărginită bucurie să pot transmite, în numele meu și al cooperatorilor din acest județ, cele mai călduroase mulțumiri conducerii partidului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru eforturile depuse cu atîta abnegație de partid în slujba marelui țel al transformării României într-o țară înfloritoare, cu o înaltă civilizație socialistă. Cu toată convingerea sînt de acord cu politica partidului, căci aceasta, așa cum ne arată însăși viața, a fost și este îndreptată spre binele oamenilor muncii, spre înflorirea națiunii noastre socialiste și, în același timp, răspunde intereselor cauzei socialismului în lume.Noi, secuii, datorăm deplină recunoștință Partidului Comunist Român, deoarece, ca urmare a eforturiloi sale permanente în vederea rezolvării problemei naționale pe baze marxist-leniniste, ne bucurăm de drepturi egale cu ale tuturor celorlalți cetățeni ai țării, la muncă, în învățămint, în întreaga viață socială. Umăr la umăr în deplină frăție, trăim și muncim pentru înfăptuirea obiectivelor fixate de Congresul al IX-lea al partidului nostru.Ca lucrători ai agriculturii so-

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu și ceilalfi conducători de partid și de stat sînt primiți cu puternice ovații de oamenii muncii din Miercurea Ciuccialiste, acordăm toată prețuirea realizărilor în domeniul industrializării țării, datorită cărora avem la dispoziție echipament tot mai modern și posibilitatea de a folosi mijloace chimice eficiente pentru a face tot mai roditor pămîntul ce-1 muncim. Continua perfecționare a metodelor de conducere, de organizare și planificare în agricultură, a modului de retribuție contribuie, de asemenea, la creșterea forțelor noastre pentru obținerea de recolte tot mai mari. Este decizia noastră fermă ca, alături de folosirea rațională a mijloacelor tehnico-materiale asigurate de statul nostru socialist, să sporim capacitatea de producție a cooperativei noastre prin investiții proprii, să gospodărim cu cea mai mare pricepere avuția noastră primordială — pămîntul.Rezultatele obținute pînă acum ne îndreptățesc să credem că vom îndeplini obiectivele fixate de partid în domeniul dezvoltării agriculturii, asigurînd proporții corespunzătoare între principalele ramuri de producție — cultura plantelor și zootehnie — iar în domeniul producției marfă să sporim veniturile prin specializare. Anul trecut, la 100 de hectare am obținut venituri în bani de 220 000 de lei, mai ales de la cartofi și

Tovarăși,Permiteți-mi să-mi exprim deosebita mea satisfacție pentru că mi s-a creat posibilitatea să particip, în prezența iubitului nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului nostru, a tovarășului Ion Gheorghe Maurer și a celorlalți tovarăși, la această înălțătoare și însuflețitoare adunare populară a populației din județul Harghita. (Aplauze)Aș dori să subliniez că țara întreagă, toți oamenii muncii trăiesc momentul, văd cum se aplică în practică hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului, ale Conferinței Naționale, precum și hotărîrile plenarelor Comitetului Central care au. avut loc în cursul a- nului trecut și al acestui an.Se poate spune că ultimii ani, ca și acest an, au fost bogați în evenimente politice și sociale pentru viața și activitatea întregului nostru popor. (Aplauze)Măsurile de perfecționare a tuturor domeniilor de activitate sînt expresia cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre și în același timp reflectă aplicarea în mod creator, în condițiile țării noastre, a teoriei marxist-leniniste de către partidul nostru, de către conducerea sa. Ca rezultat al acestor măsuri se poate spune cu certitudine că mergem înainte cu pași tot mai rapizi, într-un ritm tot mai mare, în toate domeniile de activitate, în economie, în agricultură, în creșterea nivelului de trai, material și cultural. Caracteristic pentru rezultatele pe care le-am obținut în această perioadă este faptul că politica înțeleaptă, justă a partidului nostru a cuprins masele oamenilor muncii din țara noastră, devenind o mare forță în stare să ducă la îndeplinirea tuturor sarcinilor care stau în fața noastră. Caracteristic este, de asemenea, că masele populare participă tot mai activ la conducerea treburilor obștești. (Aplauze). Dezvoltarea democrației socialiste care a urmat îndeosebi după Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului a determinat o participare largă a tuturor păturilor populației din țara noastră la viața socială. Ați fost și sînteți martori : toate hotărîrile partidului, ale Marii Adunări Naționale înainte de a fi adoptate 

sfeclă de zahăr. Recoltele noastre medii cresc continuu. Față de 1962 am obținut la hectar cu 300 kg mai mult grîu, 10 000 kg mai mulți cartofi, 6 000 kg mai multă sfeclă de zahăr și 600 litri mai mult lapte la vacă furajată. Obți- nînd pe o suprafață de 530 hectare o recoltă medie de peste 21 400 kg cartofi, am putut vinde fondului centralizat al statului peste 6 400 tone cartofi, în valoare de 4 436 000 lei. în acest an, prin măsurile luate, prin munca harnică a membrilor cooperativei, vom depăși obiectivele noastre de plan, atît în domeniul producției, cît și al valorificării.Acestea sînt preocupările noastre, consacrate, după cum se vede, muncii pașnice, construcției socialiste, în acest fel, ne aducem și noi picătura de contribuție la marele izvor al înfloririi patriei, al întăririi ei și al creșterii forțelor socialismului. Dorim, cu acest prilej, să asigurăm conducerea partidului nostru, pe tovarășul Ceaușescu personal, că vom munci în continuare cu sîrg, neobosiți pentru înflorirea patriei noastre — România socialistă.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
VASILE PATILINEȚ, secretar al C.C. al P.C.R.

s-au aprobat, s-au dezbătut larg de către masele de oameni ai muncii.Un rezultat al politicii juste a partidului nostru este și faptul că forța maselor populare reflectă și frăția dintre poporul român și populația maghiară și ceilalți cetățeni de alte naționalități care locuiesc în țara noastră. Ei s-au înfrățit într-un mănunchi, într-o uriașă forță care este de neclintit, înfrățirea poporului român și a naționalităților conlocuitoare este o forță conștientă, liber consimțită Această unitate are vechi tradiții în istoria noastră, atît în lupta împotriva exploatării, cît și în lupta pentru preluarea puterii și construcția socialismului. Astăzi, oamenii muncii din țara noastră, indiferent de naționalitate, s-au unit strîns în jurul partidului nostru, în jurul Comitetului Central și al tovarășului Ceaușescu și îndeplinesc cu succes toate sarcinile care le revin. (Aplauze).Rezolvînd în țara noastră problema națională, acordînd tuturor, fără deosebire, drepturi egale, partidul nostru pune la baza politicii sale ideologia marxist-leninistă. De la această ideologie el a pornit și pornește în contribuția pe care o dă spre rezolvarea problemelor din mișcarea muncitorească. De pe a- ceastă poziție conducerea partidului nostru a luat și atitudinea pe care o cunoașteți în legătură cu situația din Cehoslovacia, prin cuvîntul tovarășului Ceaușescu, după plenara Comitetului Central De asemenea, Declarația Marii Adunări Naționale reflectă întru totul această poziție consecventă, de care partidul nostru a dat întotdeauna dovadă. Și în viitor să continuăm cu toate forțele să ne facem toți datoria, la locul nostru de muncă, să contribuim la îndeplinirea sarcinilor atît de mărețe care stau în fața partidului nostruîn încheiere, urez locuitorilor din Harghita, multă, multă sănătate, succese în munca lor, fericire lor și familiilor lor.Trăiască Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu (Urările au fost rostite 
tn limba maghiară).Primit cu vii și îndelungi aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși,Dați-mi voie să încep prin a vă transmite dv., tuturor locuitorilor orașului Miercurea Ciuc și județului Harghita un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze, urale îndelungate).De asemenea, dați-mi voie, deoarece nu am putut veni la constituirea județului dv. și nici de atunci nu am avut posibilitatea să vin pe aici, să felicit pe toți locuitorii județului, să vă felicit pe dv., cei din Miercurea Ciuc, care trăiți în capitala județului, și să vă doresc multe și multe succese în activitatea dv. (Aplauze, urale în
suflețite).în cadrul preocupărilor conducerii noastre de partid și de stat pentru înfăptuirea marilor sarcini care ne stau în față în opera de construcție socialistă a fost încetățenită, ca o practică permanentă, consultarea cu oamenii muncii din întreprinderi, din sate, din instituții, din diferitele localități ale patriei noastre pentru ca, împreună, să stabilim cum să acționăm mai bine pentru a asigura mersul înainte tot mai hotărît al patriei noastre pe calea bunăstă rii. (Aplauze, urale puternice). Vizita noastră în orașul și județul dv. se înscrie în cadrul acestor preocupări. Trebuie să remarc cu satisfacție că în scurtul timp în care am vizitat o întreprindere din orașul dv., în cele expuse aici de tovarășii care au luat cuvîntul. a reieșit că orașul dv., județul dv. se înscriu cu rezultate bune în realizarea sarcinilor planului pe anul acesta, atît în industrie, cît și în agricultură, că prin activitatea, prin succesele pe care le-ați obținut aduceți un aport însemnat la înflorirea generală a patriei noastre, la ridicarea ei pe culmi tot mai înalte de progres și de civilizație. Dați-mi voie să vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați dobîndit pînă acum în acti
vitatea dv. (Aplauze, urale).Cu toții ne mîndrim de faptul că patria noastră a reușit în anii construcției socialiste să facă pași u- riași pe drumul industrializării, al unei agriculturi moderne, al dezvoltării științei, culturii, învăță- mînt.ului, că bunăstarea întregului nostru popor crește zi de zi. Cu toții ne mîndrim cu faptul că, apli- cînd consecvent politica, marxist- leninistă, în România a fost rezolvată în mod just problema națională, că toți cetățenii României se bucură de posibilități egale în toate domeniile de activitate, sînt cetățeni cu aceleași drepturi, cu aceleași îndatoriri, și împreună realizează tot ceea ce există, împreună își făuresc destinul în societatea socialistă, își făuresc viitorul de aur, comunismul. (Aplauze înde
lungate, urale).Localitățile locuite de secuime, ca și alte localități ale României, erau printre cele mai rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării industriale. In anii socialismului s-au obținut unele rezultate în a- ceastă direcție, dar trebuie să spunem cinstit, nu s-a făcut încă prea mult. în cadrul actualului cincinal, în secuime — deci și în orașul și în județul dv. — se vor construi 10 întreprinderi noi, ceea ce va face ca viața secuilor, nivelul general al activității economice și sociale din această parte a țării noastre să se transforme radical. Industrializarea regiunilor locuite de secui este o expresie a justeții politicii de industrializare socialistă a partidului nostru, dar, totodată, o dovadă a justeții politicii naționale a Partidului Comunist Român. Noi considerăm că nu poate exista cu adevărat egalitate în drepturi, nu se poate considera rezolvată problema națională dacă nu sînt asigurate condiții materiale — industrializare, dezvoltarea agricul

turii, înflorirea științei și culturii. 
(Aplauze puternice, urale). Numai creînd o industrie puternică, mo- dernizînd agricultura pe toate meleagurile patriei asigurăm ca în- tr-adevăr cetățenii României, fie că sînt români, fie că sînt maghiari, fie că sînt germani sau de alte naționalități, să se bucure din plin de tot ceea ce poate da civilizația socialistă. în aceasta constă, în primul rînd, realizarea în fapt a deplinei egalități între oameni, fără deosebire de naționalitate, a- ceasta înfăptuiește partidul nostru comunist, în aceasta constă politica națională, marxist-leninistă a partidului nostru. (Aplauze, urale în
suflețite).O dată cu dezvoltarea bazei materiale înfloresc în întreaga țară știința, cultura, îhvățămîntul. Se ridică nivelul general de cultură, de conștiință al poporului. în orice limbă — română, maghiară, germană — conținutul culturii este a- celași. Dorința de a ne însuși tot ceea ce au creat mai bun civilizația omenească și știința modernă, a- vansate, este aceeași în oricare limbă. Partidul nostru pornește de la ideea că trebuie să facem astfel ca cetățenii patriei noastre să poată avea acces la cuceririle științei folosind limba pe care o cunosc cel mai bine. Totodată să așezăm și în viitor la baza întregii însușiri a științei și culturii principiile materialismului dialectic și istoric, armă ideologică a clasei muncitoare, teorie care asigură progresul întregii omeniri. (Aplauze puter
nice).Noi pornim de la necesitatea ca oamenii muncii, toți cetățenii patriei să poată folosi din plin toate instituțiile existente în societatea noastră în modul cel mai accesibil și democratic. Prin aceasta creăm condiții de manifestare cu adevărat egale tuturor capacităților poporului nostru, ale fiecărui membru al societății. Nu există și nu trebuie admisă nici în viitor, undeva, vreo îngrădire de vreun fel sau altul, fiecare cetățean al patriei noastre are posibilitatea să desfășoare orice activitate, în raport cu cunoștințele, cu priceperea sa. Un singur lucru trebuie să cerem fiecăruia: de a învăța, pentru că fără aceasta nu se poate realiza construcția unei societăți avansate. Se cer de asemenea fiecăruia devotament nemărginit pentru ideologia noastră marxist-leninistă, încredere nestrămutată în justețea cauzei noastre, credință neștirbită față de cauza poporului, față de patria noastră comună, România socialistă. (A- 
plauze puternice, prelungite).$tim că în activitatea noastră au fost și mai sînt lipsuri. Mai avem încă un drum lung de parcurs pentru a putea spune cu deplină satisfacție că am realizat socialismul așa cum l-am gîndit și îl gîndim, socialismul care asigură posibilități nelimitate de viață și manifestare a omului atît din punct de vedere material, cît și spiritual. Dar mergem pe acest drum, avem tot ce ne trebuie pentru a înfăptui acest ideal. Avem o linie politică justă, avem un partid comunist încercat care călăuzește poporul nostru spre acest țel, avem un popor minunat, unit în jurul partidului și guvernului care înfăptuiește neabătut politica de construcție socialistă, de făurire a bazelor comunismului în România. (Aplauze și urale furtu
noase).Cunoașteți orientarea Congresului al IX-lea, a Conferinței Naționale de a perfecționa activitatea noastră economică și socială, metodele și formele de conducere, de a lărgi continuu democrația noastră socialistă care să permită participarea activă a tuturor cetățenilor patriei la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru. Partidul consultă, pune în fața poporului cele ma.i importante hotărîri ale sale, pentru că numai în măsura 

în care poporul își însușește aceste hotărîri ele devin o forță activă în stare să asigure mersul nostru înainte. în aceasta constă cea mai înaltă formă de democrație socialistă și noi sîntem ferm hotărîți s-o perfecționăm și s-o lărgim necontenit. O dovadă a lărgirii democrației noastre, a participării active a poporului la întreaga viață a patriei este și hotărîrea plenarei C.C. de constituire a gărzilor patriotice formate din muncitori, țărani și intelectuali fără deosebire de naționalitate. Aceasta înseamnă a înarma poporul, care își făurește destinul așa cum dorește el. 
(Aplauze puternice, urale prelungite).în activitatea noastră acordăm o atenție deosebită colaborării și cooperării cu țările socialiste, fiind conștienți că succesul în înfăptuirea orînduirii noi este asigurat numai prin strînsa unitate și colaborare a tuturor țărilor socialiste. Noi ne preocupăm continuu să facem ca această colaborare să fie tot mai strînsă, dar în același timp considerăm că trebuie să veghem continuu și să acționăm ca relațiile dintre țările noastre să fie un model pentru întreaga omenire care să dovedească superioritatea orînduirii socialiste și în domeniul relațiilor dintre state. De aceea, aceste relații trebuie să se bazeze pe egalitate deplină în drepturi între toate statele socialiste, pe respect, independență și suveranitate, pe neamestec în treburile interne, pe internaționalism. Numai astfel aceste relații vor fi de neînvins, vor asigura unitatea de nezdruncinat a sistemului mondial socialist. (Aplauze prelungite, urale).Nu este un secret pentru nimeni că între țările socialiste există o serie de divergențe. Din păcate aceasta nu servește socialismul, nu servește sistemului mondial socialist, ci, dimpotrivă, îi aduce daune. De aceea noi considerăm că trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru a lichida cît mai iute această stare de lucruri, pentru ca sub nici o formă deosebirile de păreri față de o problemă sau alta să nu afecteze relațiile dintre țările socialiste. Noi am privit și privim cu mare îngrijorare evenimentele din Cehoslovacia, faptul că s-a recurs la intrarea trupelor unor țări socialiste în Cehoslovacia. Oricum am spune, tovarăși, nu poata exista nici o justificare pentru a- ceastă acțiune. Noi am vizitat Cehoslovacia, am discutat cu conducătorii cehoslovaci, ne-am întîlnit cu poporul cehoslovac, așa cum ne întîlnim cu dumneavoastră acum. I-am ascultat pe tovarășii cehi, ne-au ascultat, și trebuie să vă spun că n-am putut decît să constatăm a- tașamentul deplin al poporului față de partid și guvern, față de conducerea sa, față de Svoboda, de Dubcek, de Cernik. Ne-am întors cu convingerea că poporul cehoslovac merge pe un drum just și că are suficiente forțe ca să asigure construirea socialismului în țara sa, sub conducerea partidului. De aceea i-am urat tot succesul în această operă (Aplauze, urale). Trebuie să înțelegem, tovarăși, că dacă am fi constatat altceva nu ne-am fi sfiit să o spunem. Cunoașteți că nu e în felul nostru să mușamalizăm sau că spunem ceea ce nu am văzut, ceea ce nu sîntem convinși că este adevărat. Este în firea partidului nostru, ca a tuturor comuniștilor de altfel, de a spune întotdeauna adevărul, de a arăta și ce este bine și ce e rău. Nu putem spune că tovarășii cehoslovaci nu au avut greutăți. Au vorbit ei despre ele, ni le-au arătat și au arătat și cum se gîn- desc să învingă aceste greutăți. Dar oare unde nu sînt greutăți ? Și noi avem greutăți. Și noi am 
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. a V-a)criticat multe stări de lucruri din trecut și le-am criticat deschis în fața poporului, dar asta nu a slăbit partidul, nu a slăbit încrederea poporului în partid. Dimpotrivă, aceasta a fost și este o dovadă că partidul nostru e hotărât să acționeze ca stările de lucruri negative din trecut să nu se mai repete în țara noastră, că vom asigura ca socialismul să devină tot mai perfecționat, ca fiecare cetățean să poată, ca om liber al societății socialiste, să-și spună părerea fără frica de a i se întîm- pla ceva, cum a fost din păcate și la noi în trecut. Asta au pornit să facă și tovarășii cehoslovaci. Și ce e rău în aceasta, tovarăși, ce e rău în dorința de a construi o societate mai dreaptă, mai bună, în care omul să fie om, să fie respectat ca om. Doar a- cesta este idealul socialismului și comunismului. Noi construim socialismul pentru om, în centrul întregii politici este omul, și atunci omului trebuie să-i creăm toate condițiile ca într-adevăr să se bucure din plin de beneficiile socialismului. Aceasta dorim să asigurăm în România. (Aplauze pu
ternice, entuziaste, urale prelungite). Oare aceasta reprezintă vreun pericol pentru cauza socialismului ? Nu. Aceasta reprezintă, dimpotrivă, forța de neînvins a socialismului. Atunci cînd omul este conștient și participă activ la făurirea vieții noi, nu există forță în lume în stare să-l abată de pe drumul socialismului. Noi sîntem convinși că nu se va putea găsi nimeni care să oprească poporul nostru de pe calea construcției socialismului. Sîntem ferm hotărîți să facem totul ca socialismul și comunismul să triumfe în forma sa superioară, în forma sa cea mai umană. (Aplauze vii, îndelungi, 
urale).Dorim prieteni^ cu toate țările socialiste și mai întîi cu țările socialiste vecine. Știm că nu se poate concepe mersul înainte fără o solidaritate și o prietenie interna- ționalistă. Dar dorim ca această prietenie să fie de la egal la egal ; întindem o mînă prietenească, vrem o strîngere de mînă prietenească, vrem să mergem ca prieteni egali înainte spre socialism și comunism. (Aplauze, urale).Dorim și studiem experiența altor țări socialiste, învățăm din ceea ce e bun la tovarășii și prietenii noștri. Considerăm că e necesar însă ca poporul nostru, partidul nostru să hotărască singuri cum e mai bine să procedeze în construcția socialismului, ce forme de organizare, ce forme de muncă să adopte în această activitate. A- ceasta pentru că considerăm că noi cunoaștem cel mai bine situația din țara noastră. Considerăm că poporul nostru, românii, maghiarii, germanii din România, își cunosc mai bine țara și sînt în stare să aleagă formele de organizare și în același timp să-i aprecieze pe conducători, să le acorde sau să nu le acorde încrederea. Noi prețuim încrederea poporului, o vrem pe aceasta și sîntem mulțumiți că o avem. Vom face totul să îndreptățim și să păstrăm încrederea poporului nostru. (Aplauze puternice, 
urale).La rîndtll nostru respectăm alte

popoare, respectăm voința, dorința lor de a-și alege formele și metodele de muncă pe care le vor, respectăm conducătorii pe cate și-i aleg aceste popoare pentru că ele sînt acelea care trebuie să hotărască. Noi considerăm că avem răspunderea de a face totul în direcția dezvoltării frăției și prieteniei între popoarele socialiste, a încetă- țenirii unor relații de încredere, de respect reciproc între ele. Numai așa vom asigura mersul hotărît înainte al fiecărei țări socialiste. 
(Vii aplauze).Urmărim cu mare atenție tratativele care au loc la Moscova între conducătorii Uniunii Sovietice și Svoboda, președintele Republicii Cehoslovace, și alți conducători cehoslovaci. Ne exprimăm speranța că rațiunea va triumfa, că se va ajunge la o înțelegere care să asigure posibilități pentru Partidul Comunist din Cehoslovacia, pentru organele sale conducătoare, pentru guvern de a-și desfășura activitatea de construcție pașnică a socialismului, îndeplinindu-și rolul cu care au fost învestite de popor, o înțelegere care să stabilească retragerea cît mai rapidă a trupelor celor cinci țări socialiste, respectîndu-se independența și suveranitatea Cehoslovaciei. (Aplauze puternice, pre
lungite).Noi sîntem membri ai Tratatului de la Varșovia și sîntem hotărîți ca, în cadrul acestei alianțe, să ne îndeplinim — așa cum a afirmat forul suprem al patriei noastre, în caz de nevoie, dacă vreo țară socialistă va fi atacată de imperialiști — obligațiile ce ne revin. Considerăm, . totodată, că este necesar să acționăm în așa fel încît să fie respectată voința fiecărei națiuni socialiste. Forța comună a țărilor socialiste să acționeze numai a- tunci cînd o țară dintre cele care s-au asociat în această organizație va fi atacată de o țară imperialistă. Să facem în așa fel încît să fim gata întotdeauna să răspundem obligațiilor pe care ni le-am asumat. Poporul nostru este hotărît, el își va respecta întotdeauna obligațiile. Dar tot așa de hotărîți sîntem să nu admitem nimănui, sub nici un motiv, să ne încalce suveranitatea națională. (Aplauze 
furtunoase, urale nesfîrșite).Este o cerință fundamentală ca fiecare popor să-și rezolve problemele vieții sale interne așa cum dorește. Dorim să spunem tovarășilor noștri din țările socialiste că au în România un prieten de nădejde, un prieten care muncește pentru a-și făuri un viitor luminos, care dorește tuturor popoarelor socialiste fericire și succes în construcția socialismului și comunismului. (Aplauze vii, îndelungate).Dragi tovarăși,Dați-mi voie, în încheiere, să vă mulțumesc pentru primirea deosebit de călduroasă pe care ne-ați făcut-o, pentru cuvintele rostite aici de tovarășii care au vorbit atît în limba română, cît și în limba maghiară, însă în același spirit de încredere în partid, în conducerea sa, de hotărîrea de a înfăptui politica partidului — politică 
a întregului nostru popor. (Aplauze, 
urale repetate).Trebuie să mărturisesc în fața dumneavoastră că aceste manifestări de entuziasm și aprobare de

plină ne întăresc și mai mult convingerea că mergem pe un drum just, ne dau și mai mare temei, și mai mare încredere în activitatea noastră. Vă asigurăm pe dumneavoastră, întregul popor că vom face totul să merităm încrederea poporului, că nu vom precupeți nimic pentru bunăstarea și fericirea patriei noastre, pentru cauza socialismului. (Aplauze, urale).Vă urez la toți cei de față, tuturor locuitorilor orașului Miercurea Ciuc, județului Harghita, noi și noi succese, multă fericire și sănătate. (Aplauze, urale).Trăiască Harghita, Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aceste cuvinte tovarășul Ceaușescu le-a rostit în limba maghiară),Cuvîntarea a fost în repetate rîn- duri subliniată de aplauze entuziaste, de puternice urale și ovații. Din mii de piepturi răsună continuu urale în cinstea Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central.în, încheierea mitingului a luat cuvîntul primul-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., care a exprimat mulțumirile tuturor oamenilor muncii din județ pentru vizita făcută de conducătorii de partid și de stat. „Cuvîntarea dv., tovarășe Ceaușescu, a spus el, ne-a emoționat profund, — ne-a umplut inimile de mîndrie și încredere, ne mobilizează puternic la muncă rodnică pentru întărirea patriei noastre socialiste. Exprimînd gîndurile tuturor celor de aici, încredințez conducerea partidului și statului că noi, cei de pe meleagurile Harghitei, români și maghiari, vom răspunde prin fapte înaltelor chemări ale partidului.Fiți siguri, iubiți conducători ai partidului și statului, că noi, comuniștii, toți oamenii muncii din acest județ, vom ști să ne ținem de cuvînt, că sîntem trup și suflet a- lături de partid și guvern, gata ori- cînd la înfăptuirea șarcinilor construcției socialiste, prosperității patriei, apărării cauzei păcii și prieteniei între popoare.Mitingul a luat sfîrșit într-o atmosferă de puternică însuflețire, constituind o viguroasă afirmare a unității de neclintit a oamenilor muncii în jurul partidului, a hotă- rîrii lor de a lupta și mai departe, înfrățiți, pentru transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului.Prin cuvintele înscrise pe panourile purtate de participanții la miting, prin lozincile fierbinți ieșite din mii de piepturi, oamenii muncii din orașul Miercurea Ciuc au dat glas adeziunii și sprijinului lor deplin față de politica partidului și guvernului nostru, ce răspunde intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei întăririi unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, întăririi păcii și securității popoarelor.
Stelian CONSTANTINESCU 
M. IONESCU

în continuare, conducăto
rii de partid și de stat au 
fost oaspeții populației din 
municipiul Odorhei. Desfă
șurarea vizitei și a mitin
gului din această localitate 
va fi relatată în ziarul de 
mîine.

Locuitorii orașului Miercurea Ciuc înconjoară cu dragoste pe conducătorii de partid și de stat

SC! NT El A — marți 21 august 1968

La Iași, în zona industrială care se întinde In partea 
de sud-est a orașului, de-a lungul Baliluiului, se profi
lează clădirile unui nou obiectiv industrial al actualului 
cincinal : uzina de fibre sintetice, concepută de pro
iectanții de la IPROSIN București și de la filiala sa din 
Iași. Capacitatea noii unități a industriei chimice este 
de 10 000 de tone fibre și 3 000 tone fire albe și colorate 
de tipul poliesterilor.Uzina este prevăzută prin planul de stat să intre în funcțiune, în prima etapă, cu o producție de 10 000, tone fibre, la începutul semestrului II al anului viitor. Constructorii șantierului nr. 3 chimie Iași al I.S.C.M. din orașul Gh. Gheorghiu-Dej se află însă cu lucrările în avans față de grafice. Realizările „la zi’ arată că angajamentul de a grăbi ritmul lucrărilor, în vederea intrării uzinei în probe tehnologice cu cel puțin 90 de zile înainte de termen, este respectat pas cu pas. Constructorii au predat pînă în prezent beneficiarului 16 obiective din complexul de clădiri și secții ale uzinei. Toate aceste obiective au primit la recepție calificativele „bine* și „foarte bine*.— Sîntem mulțumiți — ne-a spus tov. Vasile Tistu, inginer șef al uzinei — de calitatea lucrărilor executate pînă acum atît de constructorul antreprenor general, cît și de subantreprenorii săi. Apreciem în mod deosebit că ne-au înțeles să ne dea gata obiectivele Importante, cum sînt depozi- păți să facă tot ce le stă tul de utilaje și de materie primă, laboratorul textil și de climă, rețelele de alimentare cu energie e- lectrică în formă definitivă și alte clădiri și instalații cheie pe fluxul tehnologic. Prin terminarea acestor obiective, cît și prin grăbirea montajului utilajelor în secțiile principale de producție — în unele din ele efec- tuîndu-se chiar și rodajul mecanic — se vor crea condiții să începem probele tehnologice încă din

trimestrul IV al acestui an și nu la 1 martie 1969, cum era prevăzut inițial.Vizita pe care am fă- cut-o zilele trecute pe șantier ne-a oferit posibilitatea să constatăm că toți constructorii — de la

ției sub tensiune. Stația de conexiuni și transformare — „inima* uzinei, cum i se spune — a fost gata zilele trecute.Trecem, rînd pe rînd, prin secțiile principale de producție ale uzinei : policondensare, filare, eti- rare, convertere. Peste tot observăm o intensă actb vitate pentru terminarea montajului utilajelor și instalațiilor de automatizare, pentru grăbirea lucrărilor de finisaj propriu- zise : tencuieli, zugrăveli

în aceasta constă „cheia* rezultatelor bune obținute pînă acum în activitatea șantierului nostru. Desigur, o mare contribuție la desfășurarea în ritm intens a lucrărilor a adus și strînsa colaborare între factorii care au răspunderi pentru realizarea a- cestei investiții. Evidențiez faptul că beneficiarul și proiectanții ne-au pus la dispoziție, fără în- tîrziere, documentația tehnică și utilajele tehnologice. împreună cu suban-
Pe șantierul Uzinei de fibre sintetice din lași cu în-
CONSTRUCTORII
SINT IN AVANS
IN COMPETIȚIA

9

muncitori pînă la maiștri și ingineri — sînt preocu-
CU TIMPUL

lucru rînd judilor în

în putință pentru a accelera ritmul lucrărilor, pentru a-și respecta cuvîntul dat. La stația de conexiuni și transformare, spre exemplu, lucrul se apropie de sfîrșit. A fost chemat și a sosit pe șantier și* inginerul Teodor Stepa, șeful laboratorului PRAM de la întreprinderea de instalații reștl, singurul om ternicit să facă la de lucrări ultimele cări și conectări dea aviz de punere
Bucu- împu- astfel verifi- și să a sta-

și vopsiri. Am căutat să aflăm prin ce căi și metode s-a cîștigat avansul în construcția acestei noi unități industriale și în montajul utilajelor. Despre aceasta ne-a vorbit ing. Alexandru Kiîhr, secretarul comitetului de partid :— S-a ajuns să se imprime un ritm de intens, în primul printr-o organizare cioasă a lucrărilor,al doilea rînd, pentru că disciplina, ordinea și răspunderea în producție caracterizează întregul nostru colectiv. Tocmai

treprenorii noștri, cu beneficiarul și proiectantul, am examinat săptămînal mersul lucrărilor, iar la obiectivele principale chiar și în fiecare zi. Orice deficiențe care se iveau pe parcurs au putut să fie astfel înlăturate în mod operativ. Pînă a- cum am realizat aproape 80 la sută din planul a- nual de investiții.în toate halele șl secțiile pe unde am foi,) am întîlnit numeroși muncitori, maiștri și ingineri cu o bogată experiență, acumulată ani de-a rîn- dul pe șantierele unde

au lucrat. Maistrul Emil Grechi, spre exemplu, este unul din constructorii care au pus temelia în 1955 la Fabrica de antibiotice Iași, iar ing. Toma Stelian și șeful de echipă Ion Calotă au lucrat la montajul utilajelor la Să- vinești și în alte întreprinderi ale industriei chimice. Ei, ca și inginerii Vasile Teodorescu, Nicolae Marin și Andrei KSpecsiri, maiștrii Glieor- ghe Butnaru și Constantin Simion și alții sînt cei mai solicitați acum, cînd se execută ultimele lucrări. Pe șantier am aflat că șeful de echipă Ion Calotă și-a amînat cîteva zile plecareatr-o stațiune de odihnă, pentru a fi prezent la ultimele centrări și reglări de la liniile de etirare, înainte de începerea rodajului precizat ce nu montor, mărit pînă la 3 zile, pentru fiecare din cele patru agregate de la etirare.Am plecat de pe șantier cu convingerea că harnicii constructori și montori de aici vor ieși biruitori în competiția lor cu timpul. Ei sînt con- știenți că darea în funcțiune înainte de termen a uzinei înseamnă un real cîștig pentru economia națională, înseamnă că fondurile de investiții a- locate de stat vor da roade mai devreme, contribuind la creșterea producției industriale și a venitului național. Acesta este răspunsul lor la chemarea partidului de a munci fără preget pentru înflorirea și întărirea conomică a patriei, pentru înfăptuirea programului de desăvîrșire a co L strucției socialiste stabilit de Congresul al IX-lea al P.C.R.

mecanic. El ne-a că din lipsește nici un avansul poate fimoment

e-

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

IN UZINE, ZILE DE MUNCĂ 
AVlNTATĂ, ZILE DE SPOR

Industria are întotdeauna o activitate ritmică. Așa cum produsele de serie trebuie să semene unul cu celălalt, Ia fel orele producției se a- semuiesc între ele.Asta însă nu înseamnă că uzina și fabrica nu ar simți influența zilelor deosebite, momentelor deosebite. Zilele acestea, sub impresia puternică a chemării partidului la intensificarea eforturilor pentru înfăptuirea programului Congresului al IX-lea, sub impresia sărbătorii zilei de 23 August, a atmosferei de avînt constructiv, de elan socialist, de calmă desfășurare a talentelor și aptitudinilor omului muncitor, viața unităților noastre industriale s-a desfășurat normal — dar acest normal era pătruns de o sporită energie, de avîntul gospodarilor harnici și pri- cepuți care se simt stăpîni în sectorul lor de activitate și în meseria lor, stăpîni în uzina lor și în țara lor.Iată, mai jos, cîteva aspecte culese de reporterii noștri — C. MO- 
RARU. N. ȚUICU, I. MANEA — la fața locului, în cîteva fabrici și uzine, în zilele dominate de festivitățile lui 23 August și de lucrările Marii Adunări Naționale.
Uzinele „Republica":

Cu forțe înzeciteGheorghe Matei, șeful schimbului la laminorul de șase țoii, a reținut fraza rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea populației din Capitală : „Fiecare, la locul lui de muncă, să-și înzecească eforturile pentru a asigura înfăptuirea programului de dezvoltare a societății noastre socialiste".Aceste cuvinte răsună în conștiința fiecăruia din oamenii ce lucrează la laminoare. I-am văzut lucrînd cu atîta pasiune, cu atîta dăruire, încît aproape că aveam remușcări să-i rețin din muncă, fie și numai cîteva minute, pentru ca să-mi pot face meseria de reporter.— Am încredere în tovarășii mei, ne spune Gheorghe Matei. Sînt foarte pricepuți în meserie. Am sentimentul că. dacă n-aș sta permanent aici, la agregatul perforator, dacă n-aș supraveghea munca, treaba ar merge și fără mine. Nu era nevoie să-i îndemn să muncească cu forțe înzecite : au auzit și ei îndemnul secretarului general al partidului comunist și s-au simțit obligați, față de conștiința lor, față de partid și țară, să lucreze mai bine decit oricînd. Le-am spus to-< tuși și eu cîteva cuvinte, pentru că am simțit că le face plăcere : cînd omul își cunoaște răspunderea, cînd știe la ce slujește activitatea lui, întețirea efortului nu mai e o povară, ci o plăcere.Laminorul se oprește : a apărut o fisură. E chemat sudorul; dar, pînă să sosească, un alt meseriaș, Florea Aurică, lăcătuș, ia fără nici o ezitare aparatul de sudură și execută cu mare rapiditate și siguranță toată operația. își șterge fruntea, mulțumit că a adus o economie de cîteva minute.„Cu forțe înzecite" nu înseamnă, precum se vede, doar suflecarea mî- necilor. înseamnă tenacitate, bărbăție, spirit întreprinzător, curaj în sesizarea lipsurilor și în căutarea drumului spre perfecțiune. Ca să pătrunzi în această atmosferă de muncă trebuie neapărat să ai în vedere cîteva elemente din cele mai importante. Sarcina de plan a cres

cut în august față de iulie cu 1 150 de tone de țevi; în septembrie față de august aceeași sarcină va crește, de astă dată, cu 4 000 de tone 1 Mereu spre cote superioare, pentru prima dată atinse. De realizarea a- cestor cifre depinde soarta contractelor încheiate cu cei 1 500 de beneficiari ai produselor uzinei, din petrol, chimie, construcții de mașini, agricultură...îl întrebăm pe șeful serviciului producție, tovarășul Pavel Grigore :— Normal, cîtă producție ar trebui trimisă zilnic în magazii ?— în jur de 400 tone de producție finită.— în 20 august cît s-a livrat ?— 500 de tone.— Dar în 21 ?— 504 tone.— Pentru 22, la cît estimați producția ?— La 600 tone.Sîmbătă, în 24, l-am întrebat pe tovarășul Grigore :— Ei, cît a fost 1— 655 tone.Așadar, au fost întrecute cele mai optimiste estimări. Deși parcă nimic nu s-a schimbat la liniile de laminare și totul pare normal, firesc. Și este, într-adevăr, foarte normal, foarte firesc : oamenii au răspuns cu elan chemării partidului.
Craiova:

Energeticienii, 
la postul lor, dau 
25 milioane KW 
in 2 zileLa Combinatul chimic din Craiova, unul din cele mai tinere vlăstare ale industriei doljene, activitatea de producție nu s-a întrerupt nici o clipă în zilele de 23 și 24 august.— Toate cele 12 fabrici — ne-a relatat ing. Ion Calița, șeful serviciului producție — au lucrat în mod obișnuit. La fel au lucrat și secțiile anexă. Planul de producție în aceste zile a fost realizat în proporție de 100 la sută.Și totuși, la combinatul chimic craiovean s-a petrecut, în ziua de 23 August, ceva neobișnuit. Echipa de mecanici condusă de maistrul Constantin Nuțuloiu în jurul orei 12, cînd colegii lor se înapoiau acasă de la demonstrația oamenilor muncii sau se pregăteau pentru schimbul doi, au reușit să dea în funcțiune linia a Il-a de la coloana de crotonaldehidă, care fusese în revizie. Prin mai buna organizare a muncii, a lucrului în trei schimburi. lucrările au fost executate în numai 6 zile, în loc de 30 de zile, cît era prevăzut în planul inițial de revizie. Printre cei care s-au evidențiat în această acțiune se află mecanicii Ștefan Casapu, Ion Truică și alții.La bunul mers al muncii în combinatul chimic o contribuție însemnată au adus și energeticienii craioveni. în zilele de 23 și 24 august, coșurile de 200 și 162 metri înălțime de la centrala termoelectrică Ișalnița se zăreau de la zeci de km, fumegînd. Semn că întreprinderea lucrează. Energia electrică Drodusă și furnizată sistemului național în cele două zile este de

25 milioane KW. Toate grupurile în sarcină au funcționat fără nici o staționare. Printre cei care au fost prezenți la datorie în aceste zile la termocentrala craioveană se află ing. Nicolae Rogociu, șefii de tură Vasile Dan, Constantin Marinoaica, Ștefan Cănuci și multi alții.
Hunedoara:

Sporuri
din oră in orăPe platforma celei mai mari oțe- lării din țară (O.S.M. II), la 24 august, de la o oră la alta, cifrele au crescut intr-un ritm rapid, ajungîn- du-se la o producție suplimentară de peste 200 tone oțel. Este o cifră revelatoare, care confirmă hotărîrea siderurgiștilor hunedoreni de a da patriei cît mai mult metal și care se adaugă Ia cele 12 300 tone oțel elaborate peste plan de la începutul anului și pînă în prezent.Am fost martori la ieșirea din cuptoarele Hunedoarei a unei șarje — record. Este vorba de șarja 26 212, ai cărei autori sînt oțelarii din e- chipa prim-topitorului Ioan Seres și care a avut o durată de elaborare cu aproape o oră și jumătate mai scurtă față de grafic.Inginerul Ștefan Crisboy, adjunct al șefului de secție, ne informează că a sporit și calitatea.— Reclamațiile din partea beneficiarilor au scăzut Ia număr; acesta este cel mai bun barometru. In ultima vreme, colectivul O.S.M. II este autorul multor tehnologii noi de lucru, care au vizat nu numai aspectul cantitativ al producției, ci și calitatea otelului : introducerea tehnologiei de insuflare a oxigenului în baia de metal prin lance, extinderea ștampării rinelor cu materiale bazice, ca și altele.Știri și reportaje asemănătoare am primit zilele acestea și din alte colțuri de țară : pretutindeni activitate susținută, disciplină impresionantă și sporuri importante.

La Combinatul chimic 

din Făgăraș

A intrat in funcțiune
.A' 

o instalație ' 
de fabricare

a „nitrocalcarului"La Combinatul chimic din Făgăraș, județul Brașov, a intrat în funcțiune o instalație modernă de fabricare a îngră- șămîntului chimic „nitrocal- car’, cu o capacitate anuală de 24 000 tone. Paralel, specialiștii acestei mari unități a industriei noastre chimice au a- dus îmbunătățiri procesului de producție, în scopul ridicării performanțelor nitrocalcarului. Astfel, concentrația în azot a acestuia a fost mărită la 28 la sută, iar îngrășămîntul a fost făcut neaglomerabil. în același timp, acest produs de calitate superioară a fost rentabilizat. (Agerpres)
Fabrica de elemente pentru au
tomatizare București: Hala de 
nichelare și galvanizare a ele

mentelorFoto : Agerpres
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Sosirea în CapitalăTovarășul Nicolae Ceaușescu
Dezso Nemesa tovarășuluiCapitalăC.C. al

(Urmare din pag. I)

din
contribuim la

P.C. Bulgar, pentru socialismului în R. P.

un în-

frate bulgar noi succese în activitatea pe care o desfășoară, sub conducerea construirea Bulgaria.
noastră

Prin munca

Scriitorii din România, suflet din sufletul națiunii socialiste, își exprimă sentimentele lor de mîndrie patriotică și deplina adeziune față de Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României, și văd în acest document o cartă a relațiilor civilizate dintre națiuni, expresie definitorie a eticii comuniste, a principiilor marxist-leniniste ce călăuzesc politica externă a statului român.Partidul Comunist Român, sinteză organică a celor mai nobile aspirații ale trecutului nostru, a eforturilor depuse în prezent pentru desăvârșirea orînduirii socialiste în patria noastră, împletite cu cele mai îndreptățite speranțe cu care ne privim viitorul, militează consecvent pentru relații de prietenie cu toate țările socialiste, cu toate popoarele lumii, de colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, în scopul realizării unei Europe și a unei lumi eliberate de spaimă, de stihiile trecutului întunecat de o- bidă și exploatare.In poziția conducerii de partid și de stat, afirmată prin glasul secretarului trai al președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, scriitorii români recunosc sentimentele lor cele mai intime, convingerea lor cea mai a- dîncă, întru afirmarea drepturilor inalienabile ale oricărui popor, independența și suveranitatea națională, dreptul la propășirea tuturor forțelor de creație, la valorificarea energiei, talentului și capacității fiecărei persoane în folosul societății, al patriei socialiste.Scriitorii români declară că sînt hotărîți să apere aceste principii, să nu precupețească nici un efort și nici un sacrificiu pentru înfăptuirea lor, sprijină cu toată puterea eforturile partidului și ale statului nostru socialist, pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre statele socialiste, a unității sistemului socialist mondial, pentru consolidarea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Numai respectarea independenței

;eneral al Comitetului Cen- ’artidului Comunist Român,

străine în Cehoslovacia socia- Am sperat, în același timp, va păși la rezolvarea proble- divergente ivite între unele și Cehoslovacia pe

Noi, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la rafinăria Brazi nu ne-am putut ascunde uimirea și îngrijorarea ce ne-au cuprins ia a- flarea veștii despre pătrunderea trupelor ’ ‘ ~listă, că se melor țări socialiste calea tratativelor, a găsirii, într-un spirit de încredere, de soluții reciproc acceptabile care să ducă la dezvoltarea colaborării între țările socialiste. Veștile pe care le-am aflat ulterior despre convorbirile de la Moscova dintre președintele Svoboda și conducătorii sovietici ne-au dat speranțe. De altfel, nu pot să nu reliefez cu mîndrie că partidul nostru s-a pronunțat chiar de la ivirea divergențelor dintre unele țări frățești și Cehoslovacia, pentru depășirea neînțelegerilor pe baza convorbirilor dintre conducerile partidelor și țărilor interesate, care, realizate în spirit de stimă și încredere reciprocă, sînt unica modalitate de natură să ducă la soluții în spiritul internaționalismului socialist. In momentele cele mai dramatice ale crizei cehoslovace, cuvînitările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Declarația adoptată de Marea Adunare Națională au constituit un patetic apel la rezolvarea problemelor care privesc relațiile cu Cehoslovacia prin discuții și tratative cu conducerea de partid și de stat cehoslovacă legală. t
A reieșit din nou în aceste zile înaltul spirit de animă partidul noastre față de responsabilitate ce și guvernul țării soarta comunității

PENTRU UN CLIMAT DE ÎNCREDERE
Șl RESPECT RECIPROCCa toți ceilalți locuitori ai acestor pămînturi, noi, lucrătorii pe tărîmul artelor, salutăm cu îndreptățită mîndrie reafirmarea fermă a principiilor politicii externe a partidului și statului nostru în recenta Declarație adoptată de Marea Adunare Națională. Este încă o mărturie a devotamentului nemărginit al partidului față de interesele fundamentale ale poporului, față de cauza socialismului și păcii. De la un capăt la altul, Declarația este pătrunsă de grija și preocuparea plină de răspundere pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre statele socialiste, a unității sistemului mondial socialist, pentru găsirea căilor în vederea depășirii greutăților și neînțelegerilor create în relațiile dintre unele țări socialiste. Sînt ferm alături de partid și dc statul nostru care depun eforturi susținute pentru a face să triumfe în relațiile dintre state principiile încrederii și stimei reciproce, ale neamestecului în treburile interne, ale independenței și suveranității naționale a fiecărei țări și a fiecărui popor. Această cerință se impune cu

de pro- și uma-se ara-

și suveranității, a principiilor neamestecului în treburile interne, a egalității în drepturi poate sta la temelia unității trainice între țările comunității socialiste, poate asigura colaborarea reală între toate forțele care militează pentru ideile greș social, pentru libertate nism.Noi considerăm, așa cum tă în documentele partidului nostru, că oricît de dificile ar părea uneori problemele ivite în relațiile dintre partidele comuniste, dintre țările socialiste, ele pot fi rezolvate cu succes doar pe calea discuțiilor tovărășești, desfășurate într-o atmosferă de stimă și încredere reciprocă. Aceasta reprezintă o posibilitate e- ficientă, de soluționare cu adevărat constructivă a divergențelor apărute în diferite momente ale dezvoltării mișcării comuniste contemporane, ale evoluției relațiilor politice 'între țările lumii.Manifestîndu-ne adînca simpatie și solidaritate internaționalistă cu poporul frate cehoslovac, ne exprimăm speranța că situația creată în Cehoslovacia va fi rezolvată pozitiv, că se va găsi o soluție constructivă, în măsură să ducă la desfășurarea nestingherită a activității partidului și statului, a organelor legale ale conducerii de partid și de stat, la retragerea trupelor introduse în a- ceaistă țară, la normalizarea vieții din țara prietenă, la deplina manifestare a atributelor independenței și suveranității Republicii Socialiste Cehoslovace. Aceasta este în interesul construcției socialiste în Cehoslovacia, al unității sistemului mondial socialist, al cauzei socialismului în întreaga lume.Oamenii de litere din țara noastră, români, maghiari, germani și de alte naționalități, legați prin același destin istoric, animați de aceleași năzuințe, uniți prin atașamentul lor indestructibil la politica internă și externă a partidului și statului nostru, militează împreună cu întregul popor pentru realizarea înaltelor idealuri ale umanismului socialist, angajîndu-se solemn, prin forța artei lor, să constituie o pavăză a cuceririlor revoluționare ale națiunii române, pentru victoria socialismului și a păcii.

țărilor socialiste, față de întărirea unității și coeziunii lor, a întregii mișcări comuniste și muncitorești, în interesele socialismului, progresului și păcii în lume. Orice cetățean al României, membru sau nemembru de partid, știe că pentru partidul nostru nu există preocupare mai înaltă decît aceea îndreptată spre consolidarea și dezvoltarea socialismului, triumful ideilor lui Marx și Lenin, și că acționează cu toată energia și pasiunea pentru înfăptuirea idealurilor celor ce muncesc. Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale a dat putere de lege principiilor fundamentale ale politicii externe a României, al cărei ax îl constituie dezvoltarea relațiilor multilaterale de colaborare frățească cu toate țările socialiste, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne și întrajutorării tovărășești.Sistemul socialist este puternic prin forța tuturor țărilor ceri alcătuiesc, aii fiecăreia dintre ele. Noi, cetățenii României, vom munci fără preget, în uzine, pe ogoare în laboratoare pentru înfăptuirea mărețului program trasat de partid, de înflorire multilaterală a țării, pentru înălțarea României pe noi trepte ale progresului și civilizației. Unit monolitic în jurul partidului, muncind cu rîvnă pentru înfăptuirea ho- tărîrilor și directivelor lui, poporul român își aduce întreaga sa contribuție la întărirea puterii sistemului mondial al socialismului, la creșterea influenței socialismului în lume.
Andrei RADU
maistru — Rafinăria Brazi

A

stringență în aceste zile în ceea ce privește popoarele Cehoslovaciei prietene și țin să-mi exprim, alături de toți artiștii plastici, speranța că în pofida situației grele ce s-a creat, rațiunea va triumfa în cele din urmă, iar între țările socialiste vor fi restabilite raporturi bazate pe stimă și încredere reciprocă.E bine cunoscut faptul că valorificarea întregului potențial material și uman al fiecărui popor, înflorirea multilaterală a personalității umane, nu pot fi realizate decît în condițiile respectării principiului independenței și suveranității, al neamestecului în treburile interne. Ca artist, știu bine că pentru un creator adevărat nimic nu e mai presus decît datoria de a-și sluji poporul, de a-și identifica aspirațiile sale cu cele mai înalte idealuri ale epocii în care trăiește. O artă creată pentru om, pentru înălțarea lui spirituală nu poate fi realizată decît în condițiile unui climat de deplină încredere și respect reciproc, de pace.
Dumitru GHIAȚA 
artist al poporului

întărirea forțelor
socialismului

dezvoltarea prie- 
statele 
îmi

socia- 
dau per- 

necesitatea

Subscriu întru totul la principiile 
politicii externe a partidului și sta
tului nostru cuprinse în ultimele do
cumente de partid și de stat, în 
cuvîn țările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Apreciez în mod deosebit 
consecvența cu care partidul nostru 
militează pentru 
teniei cu toate 
liste. Ca Inginer, 
fect de bine seama de 
ca legăturile dintre țara noastră și 
aceste state sa se extindă, să se asi
gure o largă cooperare și un fruc
tuos schimb de erneriență. Aceasta 
nu poate fi decît în avantajul pro
gresului fiecărei țări socialiste, al în
tăririi sistemului mondial socialist. 
Corespunde de asemenea cerințelor 
civilizației contemporane promovarea 
colaborării cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială.

Avrob pe deplin ideea afirmată de 
partidul nostru că singura modalitate 
do a confrunta păreri divergente 
ivite între țări socialiste este aceea 
a discuțiilor principiale între condu
cători, discuții purtate cu respect re
ciproc și încredere în partener. For
ța nu a fost și nu poate fi argument 
în relațiile internaționale și cu atît 
mai puțin în relațiile dintre țări fră
țești. îmi exprim de aceea speranța 
că discuțiile de la Moscova vor duce 
la retragerea trupelor care au intrat 
pe teritoriul Cehoslovaciei și vor 
crea condiții pentru ca poporul ceho
slovac, atît. de greu încercat în aces
te zile, să-și poată desfășura nestin
gherit eforturile sale în vederea pro
pășirii patriei sale socialiste. Am 
convingerea că între țăpilg socialiste 
vor fi pînă la urmă restabilite rela
ții bune, tovărășești — țel pentru 
care partidul nostru militează 
neabătut.

Așa cum ne învață partidul, noi ne 
aducem contribuția la întărirea for
țelor socialismului în primul rînd 
prin munca pe care o depunem pen
tru dezvoltarea patriei noastre socia
liste. Pătruns de acest adevăr, colec
tivul nostru se angajează să mun
cească ferm, să muncească cu și mat mult spor pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin, pentru propășirea 
țării noastre dragi.

Mihai SIMIONESCU
inginer șef la Uzina de mecanică 
fină din Sinaia

u

(Urmare din pag. I) ne, întrajutorarea tovărășească. Convinși că hotărîrile adoptate de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de Marea Adunare Națională, corespund în modul cel mai înalt intereselor construcției socialismului în patria noastră, ca și întăririi prestigiului socialismului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru își vor strînge și mai mult rîndurile în jurul conducerii de partid și de stat, își vor înzeci eforturile pentru a traduce în viață mărețele sarcini trasate de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului, pentru desăvîrșirea construcției socialismului în scumpa noastră patrie".„Aprobăm întru totuil aprecierea partidului și guvernului nostru privind'situația creată în Cehoslovacia, cuprinsă în comunicatul ședinței comune a C.C. al P.C.R., a Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, principiile politicii externe reafirmate în Declarația Marii Adunări Naționale, precum și în cuvîntarea rostită de dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, la mitingul oamenilor muncii din Capitală — se spune în telegrama Biroului Comitetului jude
țean al P.C.R. Cluj și a Comitetului 
executiv al Consiliului județean provizoriu Cluj. în același timp, apreciem în mod deosebit înalta răspundere de care dă dovadă conducerea de partid și de stat față de dezvoltarea sistemului socialist și întărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Noi, locuitorii județului Cluj, români, maghiari și de alte naționalități, ne exprimăm voința fermă de a munci cu toată energia și entuziasmul nostru pentru înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a societății noastre".în telegrama plenarei Comitetului orășenesc de partid Earaolt se spune: „Comitetul orășenesc de partid se declară întru totul de acord cu poziția partidului și guvernului nostru privind formele și căile de rezolvare cît mai grabnică a situației create în Cehoslovacia în urma pătrunderii în a- ceastă țară a trupelor străine. Ne 

în timpul întrevederii — desfășurată într-o atmosferă tovărășească — au fost evocate legăturile tradiționale de prietenie frățească dintre poporul român și poporul bulgar făurite în lupta lor comună pentru libertate națională și socia lă, legături care în epoca construcției socialiste au căpătat un conținut nou pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.De asemenea, s-a exprimat satisfacția față de extinderea și a- dîncirea în ultimii ani a colaborării multilaterale româno-bulgare. relevîndu-se că dezvoltarea continuă a relațiilor de strînsă prietenie dintre cele două popoare și partide corespunde intereselor lor reciproce, cauzei întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești mondiale, păcii și securității internaționale.Secretarul general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a urat cooperatorilor din comuna Praveț, tuturor oamenilor muncii din agricultură, întregului popor
Cronica zileiLuni seara a părăsit definitiv țara noastră Togoociin Ghenden, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Mongole în Republica Socialistă România.

★Luni, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit pe Abdel Krim Ben Mahmud, ministru pentru problemele tineretului și sportului din Algeria, care se află în vizită în țara noastră.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, s-a făcut un schimb de informații asupra activității tineretului din cele două țări, precum și asupra relațiilor bilaterale. Au luat parte Vasile Nicolcioiu, secretar al
vremea

Timpul probabil pentru zilele 
, de 28, 29 și 30 august. In țară : Vremea se menține ușor instabilă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse locale de ploaie, mal frecvente în sudul țării. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 30 grade. în Bucu

rești : Vreme ușor instabilă, cu cerul variabil favorabil ploii de scurtă durată. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

*1

fruntea Nicolae ne vomexprimăm deplina încredere în conducerea statului nostru, în căruia sînteți, dragă tovarășe Ceaușescu, și vă asigurăm că uni tot mai strîns în jurul partidului, vom îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin în lupta pentru construirea socialismului în scumpa noastră patrie".In telegrama trimisă de adunarea activului Comitetului județean de 
partid Hunedoara se spune: „In numele oamenilor muncii din județul Hunedoara, mineri, siderurgiști, constructori, țărani cooperatori, intelectuali, al tuturor celor ce muncesc cu brațele sau cu mintea — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — susținem întru totul poziția partidului și statului nostru în legătură cu evenimentele din Cehoslovacia, cu convingerea că această poziție corespunde cel mai bine intereselor poporului român, popoarelor țărilor socialiste, întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale. Această poziție are la bază principiile marxist-leniniste, este pătrunsă de internaționalism socialist, de înalt spirit de responsabilitate pentru unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor socialismului.Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita neabătut pentru traducerea în viață a politicii partidului, pentru înflorirea multilaterală & patriei noastre socialiste.Participanții la plenara activului 
Comitetului județean de partid Vran- 
cea scriu în telegrama lor : „Ne exprimăm adeziunea unanimă și deplină față de poziția hotărîtă, principială, a conducerii partidului și statului nostru în legătură cu evenimentele din Republica Cehoslovacă. Comuniștii, menii muncii din județul Vrancea se simt și mal strîns uniți în jurul Comitetului nostru Central, în jurul dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, și vă asigură că vor răspunde prin fapte chemării de a înzeci eforturile în muncă pentru realizarea marilor sarcini politice, economice și social- cuiturale trasate de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului".

Socialistă toți oa-

*In timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat comuna Scor- nicești — complexul de sere, centrul de producție, lacul de acumulare al C.A.P., întreprinderea de mecanizare a agriculturii, complexele comercial și de deservire comună.Cu acest prilej a avut loc miting al locuitorilor comunei chinat prieteniei româno-bulgare, la care au luat cuvîntui președintele C.A.P., Vasile Bărbulescu, Dimităr Ivanov, conducătorul delegației bulgare, și A. Takaniațov, secretar al ambasadei R. P. Bulgaria la București.In timpul vizitei în țara noastră oaspeții bulgari au vizitat, de asemenea, unități agricole, instituții culturale din Capitală și provincie și au asistat la adunarea festivă, parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Capitală consacrate aniversării zilei de 23 August.

C.C. al U.T.C., și Nicolae Daravoi- nea, activist la C.C. al U.T.C., precum și Gosbah Anar și Fekral Ben Aii, directori în Ministerul pentru problemele tineretului și sportului din Algeria.în cursul aceleiași zile, Abdel Krim Ben Mahmud a fost primit de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. (Agerpres)

Excelenței Sale
NICOLAE

Președintele 
al Republicii

Domnului
CEAUȘESCU

Consiliului de Stat 
Socialiste România

• r*

BUCUREȘTIRog pe Excelența Voastră să transmită felicitările noastre călduroase poporului și guvernului român. Sînt convins că mari succese vor încununa eforturile pe care le depuneți atît de generos pentru bunăstarea și prosperitatea poporului dv.Sînt convins că dezvoltarea fructuoasă a relațiilor dintre noi va contribui la întărirea prieteniei între cele două popoare ale noastre.Cu înaltă considerațiune,
IIOUARI BOUMEDIENE

Președintele
Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene 

Democratice și Populare

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm deosebita plăcere să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări din partea poporului și guvernului Republicii Populare a Yemenului de Sud, cu ocazia zilei eliberării Republicii Socialiste România. Vă dorim multe succese în eforturile dumneavoastră pentru progresul și bunăstarea poporului român.

MOHAMMED KAHTAN AL-SHAAB1 
Președintele Republicii Populare 

a Yemenului de Sud

Excelenței Sale Domnului
NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia sărbătorii naționale a țării Dv. am plăcerea să adresez Excelenței voastre, în numele poporului Camerun, al guvernului meu, precum și în numele meu personal, viile noastre felicitări. Adresez, de asemenea, urări pentru fericirea Dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.Cu înaltă considerație,

EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Federale 

Camerun

Excelenței Sale
NICOLAE

Domnului

Președintele 
al Republicii BUCUREȘTIeliberării României, țin să văCu ocazia aniversăriiadresez sincere felicitări. In numele poporului și guvernului mauritan, ca și în numele meu personal, vă exprim urări de fericire și prosperitate dumneavoastră, precum și guvernului și poporului român.Cu înaltă considerație,

MORTAR OULD DADDAH 
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

Luni seara a sosit întovarășul Dezso Nemes, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. care la invitația C.C. al P.C.R. va face o vizită'de prietenie în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănoasa, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, între 19 și 26 august a.c. o delegație a Partidului Comunist din Reunion, formată din tovarășii Paul Verges, secretar general al Comitetului Central al partidului, Angelo Lau- ret, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Reunion, și Maurice Labenne, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Reunion, a vizitat Socialistă România.în timpul șederii în membrii delegației P.C.nion au vizitat întreprinderi industriale, unități socialiste din agricultură, instituții sociale și culturale din București și județele Ploiești, Brașov și Constanța.Delegația Partidului Comunist din Reunion a avut convorbiri cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al

RepublicaRomânia, din Râu-

Excelenței Sale
NICOLAE

Președintele 
al Republicii

CEAUȘESCU
Consiliului de Stat 
Socialiste România

Excelenței
ION

Sale Domnului 
GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm plăcerea de a transmite Excelenței Voastre sincere felicitări și salutări cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România. Aș vrea să folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai bune urări de fericire personală pentru Excelența Voastră și progres continuu poporului român.

JABER AL AHMED AL JABER 
Prini-ministru al statului Kuweit
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C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., prof. univ. Miron Constan- tinescu. de activiști de partid.Au fost de față Sandor Argyelan. însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

P.C.R.. și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, s-a procedat la o informare reciprocă în legătură cu activitatea celor două partide și la un schimb de opinii în probleme de interes comun și în probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.în cursul convorbirilor, s-a exprimat satisfacția pentru relațiile frățești, de stimă și respect reciproc existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Reunion, precum și dorința ca aceste legături să se dezvolte în continuare în interesul prieteniei dintre cele două partide.P. C. Român și P C. din Reunion și-au exprimat hotărîrea de a-și aduce întreaga lor contribuție la dezvoltarea relațiilor între partidele frățești, la restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă Oaldâ. tovărășească.

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
ăl Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICele mai calde felicitări Excelenței Voastre și poporului român, cu ocazia zilei eliberării Republicii Socialiste România și cele mai bune urări din partea poporului și guvernului din Singapore pentru progres continuu și prosperitate poporului și guvernului României.

YUSOF BIN ISHAK
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaDe ziua națională a României, aș dori să transmit, în numele meu și al poporului din Kuweit, calde felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea personală a Excelenței Voastre și pentru fericirea și prosperitatea poporului dumneavoastră.

SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emir al Kuweitului

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTINe este deosebit de plăcut să exprimăm Excelenței Voastre, cu prilejui celebrării sărbătorii naționale române, felicitările noastre cele mai vii, precum și urările noastre cele mai sincere pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea ooporului dv. prieten.

HASSAN II
Regele Marocului

CEAUSESCU3

Consiliului de Stat 
Socialiste RomâniaCu ocazia aniversării zilei naționale a Republicii Socialiste România, sînt fericit să transmit Excelenței Voastre felicitările mele călduroase. îmi exprim speranța că legăturile de prietenie între țările noastre vor continua să se dezvolte în spiritul înțelegerii și respectului reciprocPrimiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate personală

General SUHARTO 
Președintele Republicii Indonezia



v v

DE 23 AUGUST PESTE HOTAR
PEKIN. în seara zilei de 25 august comuna populară „Prietenia chino-română“ a organizat o seară de film cu prilejul Zilei naționale a României. Au participat membri ai conducerii Asociației de prietenie China-România, Aurel Duma, ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin. A fost prezentat documentarul „Recolte bogate" și filmul artistic „Partizanii din cîmpie" care redă episoade din lupta poporului chinez împotriva ocupanților japonezi. întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

★
ISLAMABAD. Cu prilejul Zilei naționale, ambasadorul României în Pakistan, Mihai Magheru, a oferit 

o recepție în saloanele ambasadei la care au participat Arhsad Hussain, ministrul afacerilor externe, secretari de stat din diferite ministere și șefi ai misiunilor diplomatice din Pakistan. Ambasadorul român a rostit un discurs la posturile pakistaneze de radio, iar postu

rile de radio și televiziune au transmis programe dedicate Zilei naționale a României. Presa pakistaneză a acordat un spațiu larg Zilei naționale a României și realizărilor sale în diferite domenii.
*

RABAT. Cu ocazia Zilei naționale 
a Republicii Socialiste România, însărcinatul cu afaceri a.i. al României în Maroc, Gheorghe Radu, a oferit o recepție la care au participat Jawad Ben Brahim, ministrul comerțului, industriei și minelor, reprezentanți ai conducerii diferitelor instituții centrale și organisme de stat marocane, Aii Yata, secretarul general al Partidului eliberării și socialismului, și alți membri ai conducerii acestui partid, membri din conducerea partidului Uniunea națională 
a forțelor populare și ai centralei sindicale — Uniunea marocană a muncii, ziariști și oameni de cultură și artă, oameni de afaceri etc. Au mai participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Rabat, specialiști români care lucrează în Maroc.

Vietnamul de sud. Unități ale forțelor patriotice se pregătesc pentru o nouă acțiune ofensivă împotriva tru
pelor americano-saigoneze

VIETNAMUL DE SUDOBIECTIVE ÂMERICANO-SÂIGONEZE
„PENTRU O SOLUȚIE

POLITICĂ POZITIVĂ"

Declarația Biroului Politic al P. C. Francez
în legătură cu evenimentele din Cehoslovacia

PARIS 26 — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: Sub titlul „Pentru o soluție politică pozitivă", ziarul „L’Huma- nitâ“ de azi publică o declarație 
a Biroului Politic al P.C. Francez, în care se arată :„La Moscova continuă convorbirile între conducătorii sovietici și o delegație a conducătorilor cehoslovaci condusă de președintele Republicii Cehoslovace.Biroul Politic al P.C.F. dorește cu ardoare ca aceste convorbiri

să ducă la o soluție politică pozitivă a situației grave create prin intervenția militară în Cehoslovacia.Prin soluție pozitivă, Biroul Politic înțelege un acord comportînd înainte de toate normalizarea situației din Cehoslovacia, în cadrul suveranității guvernului și P. C. din Cehoslovacia, precum și al o- bligațiilor lor internaționale — ceea ce implică retragerea forțelor de intervenție".
CHICAGO:

CONVENȚIA NAȚIONALĂ

A PARTIDULUI DEMOCRAT
Luni noaptea în orașul Chicago urmau să se deschidă lucrările Convenției naționale a Partidului democrat. (Pînă la închiderea ediției agențiile de presă nu confirmaseră încă această știre). După cum se știe, convenția urmează să desemneze pe can- didații la alegerile pentru posturile de președinte și vicepreședinte al S.U.A. și să aprobe platforma electorală a partidului. La convenție participă 2 622 delegați cu drept de vot, 2 622 supleanți și 367 delegați fără drept de vot.Pentru învestitura democrată și-au prezentat candidaturile vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey, Eugene McCarthy, senator de Minnesota, George McGovern, senator din Dakota de sud, și Lester Maddox, guvernatorul statului Georgia. Duminică toți candidați! au rostit cuvîntări televizate în care și-au reafirmat pozițiile lor în cazul în care vor fi aleși.Miercuri este prevăzută alegerea candidatului la președinție și joi alegerea candidatului la vicepreșe- dinție.

într-un interviu acordat televiziunii din Washington cu cîteva ore înainte de plecarea sa la Chicago, senatorul Eugene McCarthy nu a negat formal posibilitatea de a accepta candidatura la postul de vicepreședinte, în cazul stabilirii de către convenție a unei alte candidaturi pentru postul de președinte. El a adăugat însă că din cauza divergențelor sale cu vicepreședintele Humphrey, în legătură cu politica S.U.A. în Vietnam, el nu l-ar putea susține pe acesta.Vicepreședintele Hubert Humphrey a reafirmat duminică în cadrul unei emisiuni televizate la Chicago sprijinul său, în general, față de politica președintelui Johnson în Vietnam. Pe de altă parte, el a recunoscut că există anumite divergențe nuanțate față de această politică.

SUB TIRUL FORȚELOR PATRIOTIC
0 AGENȚIA „ELIBERAREA" : PESTE 1 200 DE MILITARI AMERICANI Șl SAIGONEZI 
SCOȘI DIN LUPTĂ ÎN URMA CIOCNIRILOR DIN REGIUNEA TAY NINH

SAIGON 26 (Agerpres). — Forțele celei de-a 7-a divizii de infanterie saigoneză sînt angajate într-o luptă .violentă cu unitățile patriotice în a- propiere de Cai Lay, la 60 kilometri de Saigon, relatau luni agențiile de presă. Ciocnirile care au început de vineri continuă cu aceeași intensitate.De asemenea, în noaptea de duminică spre luni, forțele patriotice sud-vietnameze au atacat o altă serie de obiective militare, printre care marea bază militară americană de la Bien Hoa (asupra căreia au fost lansate peste 40 de obuze de mortiere), aerodromul de la Tra Noc, din apropierea orașului Cantho, unde din pricina exploziilor provocate de obuzele patrioților au luat foc cinci camioane-cisternă și un rezervor cu benzină. în zorii zilei de duminică au fost bombardate, de asemenea, taberele militare de la Thuong Duc și Ha Thang.
★SAIGON 26 (Agerpres). — Un convoi al celei de-a 25-a divizii de infanterie americane a fost atacat duminică după-amiază la 20 km sud-est de Tay Ninh de către forțele patriotice din Vietnamul de sud. Con

voiul, care venea de la baza principală a diviziei din Cu Chi, a căzut într-o ambuscadă. în rîndurile militarilor americani au fost înregistrați șase morți și 51 de răniți.După cum anunță agenția Associated Press, un convoi militar filipi- nez a căzut luni într-o ambuscadă organizată de forțele patriotice sud- vietnameze, pe șoseaua principală de la Saigon spre baza militară Tay Ninh. Trei camioane militare au căzut în mîinile patrioților, iar al patrulea a ars.
★Luni după-amiază au fost reluate operațiunile militare în partea de nord a perimetrului taberei forțelor speciale americano-saigoneze de la Duc Lap, teatrul unora din cele mai sîngeroase lupte din ultima vreme.După cum a declarat un purtător de cuvînt al trupelor saigoneze, detașamentele F.N.E. au aruncat în luptă cîteva unități de artilerie. De asemenea, în imediata apropiere a zonei demilitarizate au loc lupte grele. Lupte sporadice se desfășoară și în Delta Fluviului Mekong, precum și în provincia Binh Tuan, regiuni unde de cîteva zile se desfă-

șoară acțiuni militare de o deosebită violență, soldate cu grele pierderi de ambele părți.Făcînd bilanțul rezultatelor acțiunilor ofensive inițiate în cursul săptămînii trecute de patrioții sud- vietnamezi, agenția de presă „Eliberarea" menționează că peste 1200 de militari americani și saigonezi au fost scoși din luptă în urma puternicelor ciocniri care au avuit loc în regiunea Tay Ninh. Atacul patrioților asupra poziției unde erau amplasate unități ale celei de-a 25-a divizii americane de infanterie, din regiunea Tra La, s-a soldat cu aproximativ 600 de militari uciși sau răniți, 140 de tancuri, care blindate și alte vehicule de luptă distruse.Potrivit aceleiași agenții, asaltul asupra bazei americane din regiunea Tra Phi s-a soldat, de asemenea, cu aproximativ 600 de militari scoși din luptă, patru avioane. 96 taincuri și care blindate distruse sau avariate.

BOLIVIA

AUTORITĂȚILE PRECONIZEAZĂ

NOI MĂSURI REPRESIVE
LA PAZ 26 (Agerpres). — Guvernul bolivian a dat publicității amănunte cu privire la complotul pus la cale de fostul șef al statului major al armatei, generalul Marcos Vasquez Sempertegui, și contraamiralul Ronald Monje Roca, ambii dispăruți în prezent. într-un comunicat dat publicității în capitala boliviană se arată că, potrivit documentelor descoperite în cursul perchezițiilor efectuate la locuințele celor doi, fostul președinte Victor Paz Es- tenssoro, aflat în prezent în exil la Lima, urma să preia funcția de prim- ministru, iar șeful partidului Falanga

socialistă boliviană, Mario Gutierrez, urma să devină ministru de externe.Președintele Boliviei, Rene Barrientos, a reafirmat că guvernul lui va lua măsuri împotriva partidelor de opoziție, subliniind că țara „se află într-o etapă care poate să conducă la un război civil". Hotărîrea guvernului de a interzice activitatea postului de radio „Altiplano", acuzat de a fi avut legături cu complotiștii, este criticată de cercurile ziariștilor și scriitorilor bolivieni care au protestat împotriva acestui atentat la libertatea de exprimare.

ADDIS ABEBA

Reluarea negocierilor 
nigeriano-biafreze

ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — Luni dimineața au reînceput la Addis Abeba negocierile nigeriano- biafreze cu privire la ajutorarea populației civile. Ședințele se desfășoară sub președinția împăratului Haile Selassie, președintele Comitetului consultativ al Organizației Unității Africane.Agențiile de presă relatează că sîmbătă seara tratativele dintre delegațiile nigeriană și biafreză se găseau într-un impas complet, deoarece propunerile reciproce nu

au fost acceptate atît în ce privește crearea culoarului aerian, cît și a căii terestre care să faciliteze transportul alimentelor și medicamentelor către victimele războiului.
★Potrivit agenției France Presse, noul aeroport al Crucii Roșii internaționale din Biafra a fost bombardat de aviația nigeriană. Șapte persoane au fost rănite și s-au înregistrat pagube materiale. Bombele căzute în incinta aerodromului n-au atins pista de decolare.

PRINTRE SOLDAȚII 
BIAFREZI...

0 RELATARE A TRIMESULUI SPECIAL AL AGENȚIEI 
„FRANCE PRESSE"

„înaintez prin tufi
șuri împreună cu 
cîțiva ofițeri biafrezi 
rămași să apere Aba", 
își începe trimisul 
special al agenției 
France Presse, Fran
cois Mazure, ultimul 
reportaj despre situa
ția din Biafra. Nu 
faceți nici un zgomot, 
dușmanii sînt la mai 
puțin de 100 de metri 
înaintea noastră, îmi 
spune cu o voce joasă 
locotenentul de 23 de 
ani, Michel Ngoku. 
Tăcerea este copleși
toare și deplină; vîn- 
tul umed aduce pină 
la noi miasmele insu
portabile ale cada
vrelor.

Soldații locotenen
tului Ngoku, aflați în 
primele linii biafreze, 
fac parte din cei ră
mași să apere Aba. 
De două zile nici u- 
nul din ei n-a mîncat 
și nici n-a dormit. 
„Pentru ce luptăm 
astfel ? spune locote
nentul Ngoku. Pentru 
că înainte de a muri 
un om trebuie să se 
bată. Fiecare dintre 
noi știe prea bine că 
nu are de ales; știe 
că trebuie sau să re
ziste sau să moară.

Nimic nu e mai sim
plu ca aceasta,

Peste tufișuri se 
lasă seara. Undeva, 
în stînga, izbucnește 
pe neașteptate un ră
păit de arme. Pe ur
mă, totul redevine tă
cut și peste cîteva 
minute tin grup de 
soldați vine transpor
ted un rănit. Este un 
soldat al forțelor fe
derale care explică 
speriat că a vrut să 
fugă de front, dar a 
greșit direcția.

Puțin mai departe, 
în același sector, se 
află soldații unui alt 
batalion de infante
rie. Viriți în tran
șeele lor, așteaptă a- 
saltul trupelor fede
rale. Abia jumătate 
din ei sînt înarmați, 
dar printre ei există 
și cîțiva fericiți po
sesori ai unor arme 
automate. Faptul că 
n-avem arme sufici
ente, spune intr-o en
gleză impecabilă co
mandantul lor, nu are 
prea mare importan
ță. Fiecare luptător 
are alături de el unul 
sau doi prieteni. Cînd 
primul va cădea ce
lălalt îi va lua arma. 
Acum, însă, moralul 
oamenilor este exce

lent, adaugă căpita
nul : pentru prima 
dată in ultimele 36 de 
ore ni s-a adus ceva 
de mîncare".

„Părăsim l .Iile 
biafreze pe o că» mie 
întretăiată de groapa 
unui obuz. După un 
sfert de oră de mers 
regăsim jeepul care 
ne-a adus. Deja s-a 
făcut noapte. La lu
mina farurilor zărim 
șiruri de refugiați 
mergînd încet pe 
marginea drumului. 
Chiar și noaptea, ei 
mărșăluiesc, ducîn- 
du-și legătura unde 
fiecare și-a înghesuit 
întreaga sa avuție, 
trecînd de la un cătun 
la altul, de la o ta
bără suprapopulată la 
alta, căutînd in van 
adăpost și hrană. E- 
puizate, familii în
tregi au adormit pe 
marginea drumului, 
așteptînd dimin^gța. 
Și mîine, o nouă de 
mizerie va J^epe 
pentru acești soldați, 
pentru acești oameni 
aproape morți de foa
me, pentru întregul 
popor al Biafrei sau 
mai bine zis pentru 
ceea ce a rămas din 
el".

O O O Q S a H 8 8 B O BOBE

agențiile de presă transmit:
La Memphis au avut Ioc 

noaptea trecută noi inci
dente rasiale.în cursul ciocnirii dintre poliție și demonstranți, un polițist a fost rănit. Dimineața în oraș s-a restabilit calmul.

Tribunalul militar din 
Cairo a condamnai sîmbătă ia muncă silnică pe viață pe principalii cinci acuzați în procesul încercării de lovitură de stat din august 1967. Alți 40 de acuzați au fost condamnați la pedepse între 15 ani muncă silnică și un an închisoare, iar alți 14 achitați. (A.F.P.).

Trimisul special al secre
tarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, urmează să sosească vineri la Amman, au anunțat surse oficiale din capitala Iordaniei. Aceasta va fi a doua vizită a lui Jarring la Amman de cînd s-a înapoiat de la sediul O.N.U.

Primul ministru al Su
danului, Mohammed Ah
med Mahgoub, a sosit du
minică după-amiază la 
CairO într"° Vizită oficială de două zile. El va avea convorbiri cu conducători ai R.A.U. în legătură cu o eventuală conferință a țărilor arabe.

Marea Britanic va a- 
corda un ajutor financiar în valoare de 3 milioane lire sterline Republicii Yemenului de Sud, relatează agenția France Presse, citind surse britanice.

Starea sănătății genera
lului EisenhOWer, internat la spitalul militar Walter Reed din Washington, continuă să rămînă critică, anunță un buletin medical dat publicității de acest spital. Comunicatul precizează că fostul președinte al S.U.A., începînd de duminică, dă semnele unei noi creșteri a iritabilității cardiace.

Pentru a face fafa manifestații
lor anunfate de diferite grupuri la 
Chicago în legătură cu Conven
ția democrată, precum și pentru 
a se controla identitatea persoa
nelor care au acces în sala unde 
se desfășoară convenția, a fost 
afectat un contingent de 1 500 
polițiști și de agenți federali. 
Mai multe sute de polițiști efec
tuează serviciul de patrulare pe 
drumurile de acces spre sală, iar 
800 de polițiști constituie detașa
mentul de intervenție în caz de 
necesitate. 500 de defectivi mu
nicipali au venit să întărească 
forțele serviciului secret, care 
supraveghează hotelurile unde 
sînt încartiruit! delegații. De ase
menea, 5 500 soldați ai gărzii na
ționale din statul Illinois se află 
în stare de alarmă în cinci ca
zărmi din oraș. in fotografie: Clădirea noii Opere din orașul Sydney (Australia)

Scrisoarea 
reprezentantului 

Iordaniei la 0. N. U. 
adresată Consiliului 

de SecuritateNEW YORK 26 (Agerpres). — Reprezentantul Iordaniei la O.N.U., Muhammad El-Farra, a adresat o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în care îi atrage a- tenția în legătură cu „deteriorarea continuă a situației din Orientul Apropiat". Deși nu se cere convocarea Consiliului de Securitate în această problemă, unii observatori consideră că o asemenea eventualitate nu este exclusă.

Aproximativ 70 000 de 
muncitori libanezi, reprezen- tînd peste 100 de sindicate profesionale, au declarat luni o grevă generală de o oră în sprijinul cererilor de îmbunătățire a condițiilor de trai și de muncă. Un purtător de cuvînt al greviștilor a declarat că principalele cereri ale muncitorilor sînt adoptarea de măsuri împotriva concedierilor arbitrare și lărgirea posibilităților de educație.

Președintele Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, a părăsit luni dimineața orașul Stockholm după o vizită de patru zile în Suedia. Șeful statului cipriot a avut convorbiri cu premierul suedez, Tage Erlander. Următoarea etapă a turneului scandinav al președintelui Makarios este Copenhaga, unde a sosit în aceeași zi.

în Elveția s-a desfășu
rat un concurs internațio
nal de pian. Premiul întîi a fost atribuit pianistului român Toma Ves- maș.

Ploi torențiale s-au abă
tut în ultimele zile asuPra re- giunii de sud-est a Japoniei. Comunicațiile rutiere și feroviare au fost întrerupte, legăturile telefonice la fel, sute de case sînt acoperite de ape. După cum menționează știrile transmise de agențiile de presă, nu se cunoaște precis numărul victimelor.

In capitala Danemarcei 
S-au deschis luni lucrările celei de-a doua conferințe internaționale a sănătății cu participarea a peste 400 de medici și oameni de știință din 42 de țări.

0 explozie s-a produs 
duminică Seara 'a rafinăriile de la Feyzin, în apropiere de Lyon. Patru muncitori au fost uciși. Cauzele /accidentului nu sînt cunoscute.

La Bruxelles a fost în
cheiat un contract Pe baza căruia Belgia achiziționează din Franța 88 de avioane militare de tip „Mirage" în valoare de 7,5—8 miliarde de franci belgieni.

Șomajul din Marea Bri- 
tanie s-a ridicat în perioada 15 iulie — 15 august la cel mai înalt nivel al său din perioada postbelică. Astfel, potrivit datelor oficiale publicate la Londra, în Anglia există acum 560 731 de persoane fără lucru. Acest număr reprezintă 2,4 la sută din totalul popu. lației active.
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