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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 5

Șl TOVARĂȘUL SANTIAGO CARRILLO AU VIZITAT
UZINELE

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a tovarășului Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, la uzinele 
„Grivița Roșie" din Capitală a 
avut loc un miting al prieteniei 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist Român, împreună 
cu tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Spania, au sosit în mijlocul 
muncitorilor de la această impor
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Ciwîntarea

Nicolae I
Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez dv., 

întregului colectiv al uzinelor 
„Grivița Roșie", un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, (aplauze, urale).

Colectivul uzinei dv. este conti-
'Htorul unor glorioase tradiții 

revoluționare, înscrise în pagini de 
neuitat ale luptei clasei muncitoa
re, a poporului nostru pentru eli
berarea socială și națională, 
(aplauze puternice). Totodată, co
lectivul dv. prin priceperea sa, 
prin măiestria muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor, îndeplinește 
în bune condiții sarcinile ce-i revin 
în dezvoltarea industriei noastre 
socialiste, aduc un aport de preț la 
înflorirea patriei noastre. Doresc 
să folosesc acest prilej pentru a 
vă felicita din toată inima, pentru 
a vă ura noi succese în activitatea 
dv. (aplauze).

Cunoașteți preocuparea partidu
lui nostru pentru dezvoltarea con
tinuă a industriei, a agriculturii, a 
științei și culturii, pentru crearea 
condițiilor în vederea desăvîrșirii 
socialismului, pentru crearea bazei 
materiale în vederea trecerii la 
făurirea comunismului în România. 
Neprecupețind eforturile, poporul 
nostru este hotărît să facă totul 
pentru a asigura ca viața fiecărui 
cetățean al patriei noastre să fie 
tot mai bună, tot mai liberă, ca 
fiecare om să se bucure de binefa
cerile socialismului și comunismu
lui. (aplauze, urale prelungite). în 
întreaga sa activitate, Partidul Co
munist Român a pornit și pornește 
de la convingerea că clasa munci
toare, cea mai înaintată clasă a 
societății, constituie forța de granit 

fn timpul mitingului de la uzinele „Grivija Roșie" din Capitala Foto ; Agerpres

tantă unitate industrială a Capita
lei, miercuri la amiază.

împreună cu cei doi conducători 
de partide au sosit tovarășii Du
mitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La intrarea în uzină oaspeții au 
fost salutați de ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Mihai Ma
rinescu, de colectivul de conducere 
al uzinei, de reprezentanți ai comi

a orînduirii noastre noi, garanția 
victoriei socialismului și comunis
mului în România, (aplauze înde
lungate).

în același timp, știm că fără 
alianța trainică cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, fără unirea în
tregului popor într-un singur front, 
nu este posibilă victoria socialis
mului ; tocmai de aceea facem to
tul pentru a întări necontenit uni
tatea de nezdruncinat a poporului 
în jurul partidului și guvernului 
nostru, (aplauze îndelungate, urale).

Așa cum am mai spus și în alte 
împrejurări, avem rezultate bune 
— și ne mîndrim cu ele — dar mai 
avem și lipsuri. Știm că mai avem 
mult de făcut pentru a putea spune 
cu mîna pe inimă — cum zice ro
mânul — că am realizat întru totul 
societatea socialistă pe care am 
visat-o și pentru care am luptat și 
luptăm. Știm în același timp că 
avem suficiente forțe — și acestea 
sînt forțele clasei muncitoare, ale 
țărănimii, ale intelectualității, ale 
întregului popor — pentru a în
vinge orice greutăți, pentru a 
asigura mersul tot mai hotărît 
înainte, al patriei, pentru a înfăp
tui acest măreț ideal social, 
(aplauze prelungite, urale).

Noi înșine știm ce e bun și ce e 
rău; ne consultăm continuu cu 
oamenii muncii, cu muncitorii, cu 
țăranii, cu intelectualii, pentru ca 
împreună să găsim soluțiile cele 
mai bune în vederea progresului 
patriei noastre pe calea socialismu
lui. în aceasta vedem lărgirea de
mocrației socialiste, participarea 
clasei muncitoare, a întregului po
por la făurirea pe deplin con- 

(Continuare în pag. a Il-a) 

tetului de partid și organizațiilor 
obștești. Un grup de tinere munci
toare au oferit oaspeților flori.

In sala de consiliu, directorul ge
neral al uzinei, Jean Beiu, a înfă
țișat realizările și preocupările oa
menilor muncii din această puter
nică unitate industrială a Capita
lei, entuziasmul cu care întregul 
colectiv transpune în viață direc
tivele Congresului al IX-lea și Con
ferinței Naționale a partidului.

Vorbind despre succesele obți
nute în producția de utilaje teh
nologice pentru industria chimică

Cuvîntarea

Santiago
Dragi tovarăși,
Mulțumesc foarte mult tovarășu

lui și prietenului meu, Nicolae 
Ceaușescu, secretarul vostru gene
ral și președintele țării dumnea
voastră, pentru ocazia pe care ne-a 
oferit-o de a-i saluta pe muncitorii 
de la Grivița Roșie, de a-i felicita 
pentru succesele pe care le-au ob
ținut în munca lor, în numele 
Partidului Comunist din Spania și 
al muncitorilor spanioli, (aplauze 
puternice).

Tovarăși, în țara noastră, parti
dul comunist, legat de forțele de
mocratice și antifranchiste, duce o 
luptă energică de mulți ani pentru 
libertatea și democrația țării noas
tre. (aplauze). în această luptă nu 
ne-au lipsit niciodată solidaritatea, 
sprijinul entuziast și energic al 
Partidului Comunist Român și al 
oamenilor muncii din România. 
Multe mulțumiri pentru acest aju
tor și pentru această solidaritate, 
(aplauze însuflețite).

Spunea tovarășul Ceaușescu în 
urmă cu cîteva momente că cel 
mai mare sprijin pe care partidele 
și muncitorii din țările socialiste 
îl pot da acelora care luptăm în 
condițiile capitalismului este de a 
obține în fiecare zi noi și mari suc
cese în construirea socialismului 
în țările dumneavoastră. Sîntem pe 
deplin de acord cu aceste cuvinte. 
Lupta noastră este grea, dar știm 
că alături de noi se află poporul 
nostru, muncitorii noștri, intelec
tualii noștri, țăranii noștri și că 
alături de noi se află forța enormă 
a țărilor socialiste, a oamenilor 
muncii din lumea întreagă, care 
susțin lupta noastră și ne arată so
lidaritatea lor. (vii aplauze).

și prelucrare a țițeiului, care con
stituie noul profil al uzinei bucu- 
reștene, directorul a subliniat că 
în ultimii doi ani, prin creșterea 
productivității muncii, a fost obți
nut un spor al producției de peste 
44 la sută. In momentul de față 
se studiază și se aplică o serie de 
forme organizatorice pentru în
sușirea unei tehnologii de pro
ducție superioară. Oaspeții au fost 
informați, totodată, că prin noile

(Continuare în pag. a Ii-a)

tovarășului 
Carrillo
Sîntem de aceea siguri de victo

ria noastră. Partidul nostru, tova
răși, s-a format pe baza principii
lor internaționalismului proletar 
și ale marxism-leninismului. Noi 
luptăm astăzi pentru unitatea la
gărului nostru, pentru unitatea 
mișcării muncitorești și comuniste 
internaționale, pentru unitatea tu
turor forțelor antiimperialiste și 
progresiste de pe pămînt. (aplauze 
puternice). Această unitate trebuie 
să se bazeze pe respectul strict al 
independenței fiecărei țări, al in
dependenței fiecărui partid, pe no
țiunea că forța noastră trebuie să 
fie folosită exclusiv împotriva duș
manului imperialist, pentru a apăra 
cuceririle socialismului și niciodată 
împotriva vreunui partid, a vre
unei țări surori, (aplauze puterni
ce, îndelungate).

Vreau să reafirm aici legăturile 
noastre de prietenie cu Partidul 
Comunist Român, vreau să reafirm 
aici stima și prietenia mea perso
nală pentru conducătorii Parti
dului Comunist Român și în 
special pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Doresc să vă spun, to
varăși, să continuați să munciți și 
să luptați sub conducerea partidu
lui vostru, care sînt sigur că vă va 
duce la noi succese, la noi cuce
riri, la o dezvoltare și mai mare 
a bunăstării și a libertății poporu
lui dumneavoastră — pentru că so
cialismul înseamnă bunăstare, cul
tură, libertate, independență, toate 
ideile nobile pentru care popoarele 
au luptat de-a lungul veacurilor în 
cursul istoriei, (aplauze entuziaste, 
îndelungi).

Multe succese 1

DECLARAȚIA
COMITETULUI EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST

ROMÂN
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român a examinat cu deosebită atenție 
comunicatul cu privire la convorbirile sovieto-ceho- 
slovace din 23—26 august a.c. de la Moscova, precum 
și cuvîntările rostite la Praga, după Încheierea con
vorbirilor; de către tovarășii Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Alexander 
Dubcek, primul secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și Oldrich Cernik, președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace.

Urmărind desfășurarea evenimentelor din Ceho
slovacia în spiritul înaltei responsabilități impuse de 
gravitatea acestora, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat, Consiliul de Mi
niștri, Marea Adunare Națională a Republicii Socia
liste România și-au exprimat, la timpul său, în mod 
unanim, îngrijorarea și dezaprobarea față de pătrun
derea forțelor armate ale celor cinci state socialiste 
în R. S. Cehoslovacă.

Partidul Comunist Român, consecvent poziției sale 
principiale, constructive, s-a pronunțat de la bun în
ceput pentru găsirea unei soluții raționale, pe singura 
cale compatibilă cu normele fundamentale ale rela
țiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comu
niste — calea tratativelor, a discuțiilor cu conducerea 
de partid și de stat legală a Cehoslovaciei.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a luat act de 
acordul încheiat ca urmare a convorbirilor, acord în 
al cărui temei își pot desfășura activitatea organele 
conducătoare de partid și de stat cehoslovace și care 
prevede retragerea trupelor celor cinci state de pe 
teritoriul Cehoslovaciei socialiste.

Comitetul Executiv apreciază că reîntoarcerea to
varășilor L. Svoboda, A. Dubcek, J. Smrkowsky, O. 
Cernik și a altor conducători de partid și de stat la 
locurile lor de muncă și reluarea activității normale 
a organelor legale de partid și de stat creează condiții

ca poporul cehoslovac să-și poată consacra eforturile 
pentru rezolvarea sarcinilor complexe ce Ie stau în 
față, pentru soluționarea efectelor provocate de recen
tele evenimente, pentru dezvoltarea socialistă a socie
tății.

In același timp, Comitetul Executiv consideră de 
cea mai mare importanță să se înfăptuiască retrage
rea, completă și în timpul cel mai scurt, a forțelor 
armate ale celor cinci state socialiste din Cehoslova
cia, asigurîndu-se în acest fel manifestarea deplină a 
independenței R. S. Cehoslovace și exercitarea de că
tre poporul cehoslovac a prerogativelor inalienabile 
ale suveranității naționale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. își exprimă 
încrederea că Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
poporul cehoslovac, în strînsă unitate în jurul condu
cerii de partid și de stat, vor depăși aceste momente 
grele și vor asigura mersul înainte cu succes al con
strucției socialiste. în numele întregului nostru 
partid, al întregului popor român, în spiritul priete
niei frățești româno-cehoslovace, Comitetul Executiv 
exprimă comuniștilor din Cehoslovacia, popoarelor 
ceh și slovac, sentimentele sale de caldă simpatie, 
de sprijin și deplină solidaritate lnternaționalistă.

Comitetul Executiv reafirmă poziția de principiu a 
Partidului Comunist Român că în împrejurările grele 
prin care trec relațiile dintre țările socialiste este 
imperios necesar să nu se întreprindă absolut nimic 
care să înăsprească aceste relații, care să adîncească 
divergențele și să genereze noi surse de tensiune — 
ci să se îndrepte toate eforturile către o unică direc
ție, constructivă, către țelul major al restabilirii cli
matului de încredere și prietenie între țările socialiste, 
al refacerii și consolidării relațiilor de unitate între 
partidele comuniste frățești, în interesul cauzei socia
lismului și al păcii.
28 VIII. 1968

GRIUIUI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Asociației de prietenie
sovieto-română

In dimineața zilei de 28 august, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se-, 
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist , Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delegația 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mână, condusă de V. P. Moskovski, 
membru al Comisiei centrale de 
revizie a C.C. al P.C.U.S., redac- 
tor-șef al ziarului „Sovetskaia Ros- 
sia“, care, la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S., a făcut o vizită 
în țara noastră cu prilejul zilei de 
23 August.

Din delegație fac parte V. P. 
Pasiuk, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului raional Ka
linin din Moscova, M. D. Mikae- 
lian, șef de sector la filiala Uniunii 
Asociațiilor de prietenie din Arme
nia, N. I. Koniaeva, actriță la tea
trul Mossovet, A. P. Cehovskoi, șe
ful biroului de proiectare al Uzi
nei de automobile din Minsk, F. 
A. Belozerov, lăcătuș la Uzina 
„Severnaia Cerni" din orașul Ve- 
likii Ustiug.

A participat Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S.

A fost de față A. V. Basov, am
basadorul U.R.S.S. la București.

Tovarășul Dezsd Nemes
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
și Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., au avut miercuri la 
amiază o întrevedere cu tovarășul 
Dezso Nemes, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., care la 
invitația C.C. al P.C.R. face o vi

Masă oferită in cinstea 
tovarășului Santiago Carrillo
Miercuri seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și soția, au oferit o 
masă în cinstea tovarășului San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania, și 
a soției sale.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 

împărtășind impresiile culese cu 
prilejul vizitării de întreprinderi 
industriale, unități agricole și in
stituții de cultură din Republica 
Socialistă România, șeful delega
ției sovietice a subliniat succesele 
obținute de oamenii muncii din 
țara noastră, experiența organelor 
și organizațiilor de partid, rolul 
conducător pe care îl au organi
zațiile de partid în toate domeniile 
de activitate. Oaspetele a expri
mat mulțumiri pentru sentimen
tele de prietenie cu care oamenii 
muncii, conducătorii organelor lo
cale de partid și de stat au întîm- 
pinat pretutindeni delegația so
vietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înfățișat oaspeților sovietici acti
vitatea pe care o desfășoară par
tidul și poporul nostru pentru 
progresul continuu al economiei, 
științei și culturii, ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
pentru înfăptuirea programului de 
desăvîrșire a construcției socialis
mului în România.

Apreciind pozitiv activitatea des
fășurată de A.R.L.U.S. și Asocia
ția de prietenie sovieto-română. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea dezvoltării cola
borării dintre cele două asociații 
și a urat popoarelor sovietice noi 
și importante succese în opera de 
construire a societății comuniste.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

zită de prietenie în țara noastră. 
A fost de față Sandor Argyelan, 

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare la București. '

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la re
lațiile bilaterale și probleme care 
interesează cele două partide.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Mizil, Dumitru Popa, Gheorghe 
Stoica, Mihai Dalea, membri ai 
C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Juan Go
mez și Ramon Mendezona, membri 
ai Comitetului Executiv al Parti
dului Comunist din Spania, și alți 
oaspeți spanioli.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

La Institutul central de cercetări 
agricole a avut loc miercuri o șe
dință de lucru a Consiliului Superior 
al Agriculturii în cadrul căreia au 
fost analizate rezultatele obținute in 
acest an la cultura griului și s-au 
stabilit măsurile pentru buna desfă
șurare a însămințărilor și a celorlal
te lucrări agricole de toamnă.

Din referatul prezentat de pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Nicolae Giosan, a reie
șit că, în acest an, cu toată seceta 
existentă în primăvară pe o mare 
parte a teritoriului țării, producția 
de grîu a fost bună. O influență 
hotărîtoare asupra nivelului produc
ției au avut-o dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, apli
carea unei tehnologii corespunzătoa
re la lucrările de pregătire și ferti
lizare a solului, efectuarea semăna
tului în limitele epocii optime și ex
tinderea soiurilor intensive de grîu.

Atît în referatul prezentat, cît și 
în discuții au fost scoase în evidență 
învățămintele ce se desprind din ex
periența acestui an și care urmează 
să fie folosite la efectuarea tuturor 
lucrărilor din cultura griului. S-a 
arătat că, în prezent, există condiții 
incomparabil mal bune decît în anul 
precedent pentru efectuarea însă- 
mînțărilor de toamnă : în întreaga 
tară solul are umiditatea necesară, 
sînt asigurate semințe din soiuri in
tensive pentru aproape întreaga su
prafață, cantități mai mari de în
grășăminte, precum și un număr 
sporit de tractoare și alte mașini a- 
gricole pentru pregătirea terenului 
și semănat.

împărtășind rezultatele și expe
riența dobîndită în acest an, nu
meroși specialiști din unitățile de 
producție, organe agricole, institute 
de cercetări și stațiuni experimen
tale au insistat asupra acelor mă
suri și metode care au un rol hotă» 
rîtor în sporirea producției de grîu. 
Pe baza propunerilor făcute cu acest 
prilej, a rezultatelor noi obținute în 
cercetarea științifică s-a adoptat un 
plan de măsuri tehnico-organizatori- 
ce privind pregătirea și executarea 
la un nivel superior a tuturor lucră
rilor agricole din toamna acestui an.

în încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

Noi construcții 
de locuințe

_ în cartierul Traian din muni
cipiul Rm. Vîlcea au fost date 
în folosință primele șase blocuri, 
însumînd peste 500 de aparta
mente. Pînă la finele anului, 
aici îșî vor primi locatarii încă 
7 blocuri.

După cum rezultă din planul 
de sistematizare a orașului, 
acest cartier va cuprinde mai 
multe blocuri, însumînd 2 000 
de apartamente, complexe co
merciale, o grădiniță de copii, 
o școală cu 16 săli de clasă *i 
un dispensar.
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Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

știentă a propriului lor destin, a 
socialismului. (aplauze îndelun
gate). Știm că politica noastră are 
un judecător suprem — acesta e 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, poporul ; știm că re
zultatele acestei politici, bune sau 
rele, sînt judecate de popor. Facem 
totul ca această judecată să fie cit 
mai mult în favoarea noastră, ca 
ea să releve că ducem o politică 
justă, corespunzătoare ,pe de-a-ntre- 
gul cauzei socialismului în Româ
nia și în întreaga lume, (aplauze 
prelungite, urale puternice, entu
ziaste).

Am vizitat zilele acestea cîteva 
județe. Am avut întîlniri cu zeci 
de mii de oameni — români, ma
ghiari, germani — din aceste ju
dețe. Trebuie să spun aici, în fața 
dv., a muncitorilor de la „Gri- 
vița Roșie" : am putut constata că 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, susțin unanim po
litica partidului și guvernului, sînt 
ferm hotărîți să o înfăptuiască 
neabătut prin munca și lupta lor. 
(aplauze puternice, îndelungate).

Noi, cei cărora partidul și po
porul ne-au încredințat destinele 
țării, ale construcției socialiste în 
România, vom face totul, vom 
munci astfel ca să merităm această 
încredere, ca să nu dezmințim 
niciodată încrederea poporului nos
tru. (aplauze, urale).

Dorim, și acționăm în acest sens, 
să dezvoltăm relațiile de colabo
rare cu toate țările socialiste, con
sidered că colaborarea și coope
rarea în toate domeniile de activi
tate au un rol important în pro
gresul fiecărei țări socialiste, în 
progresul socialismului și al păcii 
în întreaga lume. (aplauze). 
Așezăm la baza acestor relații prin

cipiile de neclintit ale marxism-le- 
ninismuJui — respectul indepen
denței și suveranității naționale, al 
egalității depline în drepturi, nea
mestecul în treburile interne, în
trajutorarea tovărășească, interna
ționalismul socialist, (aplauze în
delungate).

Acordăm o mare importanță în
tăririi continue a legăturilor parti
dului nostru cu partidele comuniste 
care luptă în condiții grele împo
triva exploatării capitaliste, pentru 
democrație, pentru dreptate socia
lă, pentru eliberarea națională, cu 
toate mișcările de eliberare națio
nală și antiimperialiste, conside- 
rînd că întărirea acestor legături, 
întărirea frontului unit al tuturor 
forțelor progresului din întreaga 
lume reprezintă garanția succesu
lui luptei antiimperialiste, pentru 
pace, (aplauze îndelungate).

Doresc să exprim salutul nostru 
frățesc Partidului Comunist Spa
niol, de care ne leagă vechi tradiții 
de luptă, tovarășului Santiago 
Carrillo, luptător hotărît în frun
tea Partidului Comunist Spaniol, de 
care personal mă leagă sentimente 
de prietenie ; vom face totul pentru 
a dezvolta aceste relații frățești în
tre partidele noastre, între noi. (vii 
aplauze).

Ca partid de guvernămînt, noi 
știm că principala noastră înda
torire este de a rezolva cît mai 
just problemele construcției socia
liste în România. Prin aceasta în
deplinim nu numai o îndatorire na
țională, dar și una din principalele 
noastre îndatoriri internaționale, 
pentru că cu cît lucrează mai bine 
comuniștii din țările socialiste, cu 
cît socialismul obține rezultate mai 
bune, cu atît crește influența sa în 
lume, cu atît comuniștii din țările 
capitaliste se simt mai îmbărbătați

în lupta pentru victoria socialismu
lui în aceste țări, (aplauze puter
nice).

Nu uităm nici un moment, și 
căutăm să sprijinim prîn toate mij
loacele de care dispunem, lupta 
comuniștilor de pretutindeni, a miș
cării de eliberare națională, a for
țelor antiimperialiste ; îhtărim con
tinuu solidaritatea în luptă cu toate 
aceste forțe convinși că aceasta este 
manifestarea reală a internaționa
lismului socialist, (aplauze puter
nice, prelungite). Iată de ce de 
aici, din mijlocul acestui colec
tiv muncitoresc cu vechi tradiții 
revoluționare, urăm Partidului Co
munist Spaniol succese depline în 
activitatea sa, urăm tuturor comu
niștilor, tuturor mișcărilor de eli
berare națională, victorie în lupta 
pentru cauza dreaptă a socialismu
lui, progresului și păcii, (aplauze, 
urale).

Vă rog să mă scuzați că nu m-am 
referit pe larg la activitatea dv, dar 
în acești doi ani am fost de cîteva 
ori aici. Am avut multe discuții cu 
conducătorii organizației de partid 
și cu conducătorii întreprinderii și 
am putut stabili cum să acționăm 
ca uzina dv. să se modernizeze cît 
mai rapid, să devină o uzină frun
tașă a industriei noastre producă
toare de utilaj chimic, (aplauze pu
ternice). Am constatat de fiecare 
dată că s-au obținut rezultate bune 
pe această cale și avem convingerea 
că conducerea întreprinderii, comu
niștii, întregul colectiv al „Griviței 
Roșii" își vor îndeplini cu cinste 
sarcinile care le revin. Vă urez 
încă o dată succes în activitatea dv. 
(aplauze îndelungate, urale).

Vă doresc multă sănătate și fe
ricire d-voastră tuturor și familii
lor dv. (aplauze și urale îndelun
gate, entuziaste).

In timpul vizitei la uzinele „Grivița Roșie"

La mitingul prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania

(Urmare din pag. I)

sale produse uzina a 
început să fie din ce în ce 
mai cunoscută și apreciată 
și peste hotare.

Tovarășul Santiago Car
rillo s-a interesat de modul 
de organizare a producției 
în uzină, de activitatea or
ganizației de partid. Gazde
le au arătat că „Grivița 
Roșie" are astăzi un perso
nal de peste 7 200 de oa
meni, în marea lor majori
tate muncitori cu înaltă ca
lificare. In rîndurile lor se 
află 2 600 de membri de 
partid, care, continuînd tra
dițiile de luptă revoluțio
nară ale marii uzine, se 
află în fruntea tuturor acți
unilor importante de pro
ducție, în mobilizarea în
tregului colectiv pentru în
făptuirea sarcinilor trasate 
de Partidul Comunist Ro
mân, în vederea dezvoltării 
continue a economiei na
ționale a României.

în continuare au fost vi
zitate unele secții de pro
ducție ale uzinei. în timpul 
vizitei, muncitori, tehnici
eni, ingineri aflați la locu
rile lor de muncă au salutat 
cu căldură, entuziast, pe 
oaspeți. Manifestări spon
tane de simpatie față de 
reprezentantul Partidului 
Comunist din Spania evo
că prietenia tradițională și. 
solidaritatea profund inter- 
naționalistă dintre cele 
două partide, cimentate 
încă din anii grei ai răz
boiului civil din Spania și 
dezvoltate astăzi pe baza 
principiilor respectului re
ciproc, ale luptei comune 
pentru unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor 
forțelor progresiste din 
lume.

în sala de vagoane a a- 
vut loc apoi un însuflețit 
miting al prieteniei dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spa
nia.

Mitingul a fost deschis de 
Constantin Cotovelea, se-> 
cretarul comitetului de par
tid din uzină, care a salu
tat prezența în mijlocul a- 
cestui colectiv a tovarășilor 
Nicolae CeaușeScu și San
tiago Carrillo.

Luînd cuvîntul în cadrul 
mitingului, muncitorul ca
zangiu Nicolae Florea a 
dat glas sentimentelor de 
bucurie și satisfacție cu 
care întreg colectivul uzinei 
primește în mijlocul său pa 
înalții oaspeți.

Vedem în această vizită 
— a spus vorbitorul — o 
expresie vie a legăturilor 
de solidaritate frățească, a 
relațiilor vechi statornicite 
între partidele noastre co
muniste, o puternică afirma
re a ideilor internaționalis
mului proletar. Folosesc a- 
cest prilej pentru a ruga pe 
tovarășul Santiago Carrillo 
să transmită comuniștilor 
spanioli, clasei muncitoare 
din Spania, salutul nostru 
tovărășesc, sentimentele 
noastre internaționaliste, de 
solidaritate frățească.

în continuare vorbitorul 
a înfățișat hotărîrea cu care 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei muncesc pen
tru realizarea sarcinilor 
stabilite de Congresul al 
IX-lea și de Conferința 
Națională a Partidului Co
munist Român, pentru dez
voltarea și modernizarea e- 
conomiei naționale, pentru 
avîntul continuu al forțelor 
de producție în patria noas
tră.

Succesele pe care le-am 
obținut și în acest an, a 
spus el, confirmă justețea 
politicii partidului nostru, 
realismul măsurilor și ac
țiunilor pe care le-a între
prins pentru ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a între
gii activități economice.

în continuare vorbitorul 
a spus : Moștenitor al unor 
minunate tradiții de luptă 
revoluționară, colectivul de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni al Uzinei „Grivița 
Roșie" susține din inimă și 
aprobă în unanimitate po
litica externă a partidului 
și statului nostru, hotărîrile 
adoptate de recenta plena
ră a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, declarația votată de 
Marea Adunare Națională 
cu privire la principiile de 
bază ale politicii externe a 
României. în aceste docu
mente își găsesc întruchi
pare și o fermă reafirma
re principiile independen
ței, suveranității, depli
nei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile 
interne, hotărîrea fermă de 
a dezvolta cu consecvență 
relațiile frățești ale Româ
niei cu toate țările socialis
te, spiritul internaționalist, 
înalta responsabilitate și 
grijă pe care le nutresc 
partidul și guvernul nostru 
față de cauza socialismului 
în lume, față de prestigiul

și forța sa de atracție pen
tru popoarele lumii. De 
aceea vă rog să-mi permi
teți să mulțumesc, în numele 
muncitorilor uzinei noastre, 
Comitetului Central al 
partidului, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru principialitatea și 
fermitatea revoluționară 
marxist-leninistă cu care ați 
reafirmat în aceste zile pozi
ția internaționalistă a parti
dului nostru, care este și 
poziția noastră, a întregului 
popor român, a națiunii 
noastre socialiste. Vă asi
gur că vom munci cu elan 
și înalt patriotism pentru 
continua prosperitate a pa
triei, pentru întărirea socia
lismului și păcii în lume.

Inginerul Constantin Ne- 
noiu a spus, printre al
tele : Vă găsiți, dragi oas
peți, în mijlocul nostru, în- 
tr-o perioadă în care între
gul colectiv al Uzinei „Gri
vița Roșie" muncește cu 
înaltă răspundere și dărui
re pentru a îndeplini sar
cinile stabilite de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. și Con
ferința Națională a partidu
lui privind ridicarea pe o 
treaptă superioară a activi
tății economice și social- 
culturale în țara noastră.

Arătînd că întregul co
lectiv al uzinei se află an
trenat într-o largă acțiune 
de îmbunătățire a organi
zării producției și a mun
cii, de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor, de sporire a efi
cienței economice a în
tregii activități, vorbito
rul a spus: Prin aceasta, 
colectivul nostru de muncă 
își aduce contribuția la în
florirea și întărirea patriei, 
a potențialului ei economic, 
își aduce împreună cu în
tregul nostru popor contri
buția la construirea socia
lismului în țara noastră, la 
creșterea prestigiului și in
fluenței socialismului în 
lume, la apărarea păcii.

Politica marxist-leninistă 
a partidului nostru — a 
spus în continuare vorbito
rul — reflectă în modul cel 
mai fidel interesele poporu
lui român, interesele socia
lismului în lume,, este pă
trunsă de, un . profund .in
ternaționalism, și ea întru
nește deplina și entuziasta 
noastră adeziune. Cu toții
— muncitori, ingineri, teh
nicieni — ne-am afirmat și 
ne afirmăm cu toată hotă
rîrea aprobarea noastră 
față de măsurile stabilite 
de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. și de Declarația 
adoptată de Marea Adunare 
Națională în sesiunea s.a 
extraordinară.

Și cu acest prilej — a 
spus vorbitorul — partidul 
nostru a afirmat în modul 
cel mai ferm hotărîrea sa 
neclintită, a întregului nos
tru popor de a dezvolta re
lațiile cu toate țările socia
liste, de a contribui la în
tărirea și lărgirea colabo
rării lor frățești, la rezol
varea deosebirilor de ve
deri pe calea, discuțiilor to
vărășești purtate în spirit 
de înțelegere și respect re
ciproc.

întreaga politică a parti
dului și statului nostru este 
pătrunsă de înaltă princi
pialitate și răspundere față 
de interesele poporului ro
mân, de cauza socialismu
lui, a întăririi unității țări
lor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești in
ternaționale. Asigurăm Co
mitetul Central al partidu
lui, pe dumneavoastră to
varășe secretar general, ,că 
sîntem hotărîți ca, prin 
munca și forțele noastre, 
să înfăptuim neabătut în
treaga politică internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru, dovedindu-ne 
astfel la înălțimea sarcini
lor încredințate, a minuna
telor tradiții de luptă re
voluționară ale uzinei noas
tre.

Primiți cu puternice și 
îndelungate aplauze, au vor
bit apoi tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU și SANTIA
GO CARRILLO.

Cuvîntările au fost subli
niate de aplauze puternice, 
îndelungi. Participanții la 
miting au manifestat pu
ternic pentru prietenia din
tre Partidul Comunist din 
Spania și Partidul Comu
nist Român, pentru întări
rea continuă a orînduirii 
socialiste, pentru unitatea 
întregului nostru popor în 
jurul conducătorului iubit
— Partidul Comunist Ro
mân și Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Ceaușescu, pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și 
muncitorești din lumea în
treagă, a frontului antiim- 
perialist, pentru triumful 
cauzei socialismului și 
păcii.

(Agerpres)

Vizita tovarășului 

Gheorghe Apostol 

în județele Brăila 

Galati si Vrancea 
a)

Marți și miercuri, tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Generale a Sindicate
lor, a făcut o vizită de lucru in județele 
Brăila, Galați și Vrancea. însoțit de tov. 
Nicolae Mihai, prim secretar al Comitetu
lui județean de partid Brăila, președinte 
al Comitetului executiv al Consiliului popu
lar județean provizoriu, oaspetele a făcu' 
primul popas în comuna însurăței. Nume
roși țărani cooperatori care au ieșit în în- 
tîmpinare au făcut o caldă manifestare de 
simpatie și atașament față de partid, fată 
de conducerea sa.

De aici, tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
îndreptat către noua cetate a chimiei româ
nești, Combinatul de celuloză și hîrtie de la 
Chișcani, lingă Brăila. Sînt vizitate cîteva 
din secțiile de producție. Ing. Gh. Neculau, 
directorul general al combinatului, infor
mează că anul acesta se vor produce 38 000 
tone hîrtie și că în curînd se vor atinge 
parametrii proiectați. Produsele realizate 
aici, produse de bună calitate, sînt solicitate 
în numeroase țări, printre care Ungaria, Ita
lia, Republica Democrată Germană, Grecia, 
Cehoslovacia, U.R.S S„ Anglia. Irak și 
altele.

Oaspeții se opresc apoi ia uzina „Progre
sul", puternică unitate producătoare de uti
laj greu. încheind vizitarea uzinei, tovară
șul Gheorghe Apostol a discutat cu cadrele 
ei de conducere probleme privind buna 
organizare a producției și probleme ale ac
tivității sindicale.

A avut apoi loc o adunare a activului Co
mitetului județean de partid Brăila. Au 
luat cuvîntul: Fiorica Manea, directoarea 
fabricii de glucoză, Milea Baicu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Brăila al 
U.T.C., profesorul emerit Tiberiu Petride și 
Nicolae S. Nicolae, președintele cooperati
vei agricole de producție „Grivița Roșie" 
din comuna însurăței. Vorbitorii au expri
mat în numele colectivelor, al tuturor oa
menilor muncii din județ deplina lor ade
ziune față de programul de înflorire multi
laterală a patriei, a națiunii noastre socia
liste. Ei și-au exprimat totodată aprobarea 
și sprijinul lor călduros față de politica 
externă a partidului și țării noastre, politică 
îndreptată în mod consecvent spre întări
rea prieteniei cu toate țările socialiste, a 
solidarității cu partidele comuniste și mun
citorești, cu toate forțele antiimperialiste, 
luptătoare pentru progres și pace. Ei s-au 
angajat să depună eforturi înzecite pentru 
realizarea mărețelor sarcini trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului și de Confe
rința Națională, să muncească neobosit 
pentru binele României socialiste, văzînd în 
aceasta contribuția lor de preț la întărirea 
forțelor- socialismului și păcii.

Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul GHEORGHE APOSTOL.

Vorbitorul,a adus, muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor din județul Brăila salutul 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
felicitări pentru succesele obținute. El a 
subliniat că sarcinile planului cincinal se 
realizează cu succes în acest județ, ca și 
în întreaga țară. în agricultură, cu toate 
efectele nefavorabile ale secetei, se poate 
vorbi despre recolte satisfăcătoare. Au fost 
obținute realizări remarcabile în domeniul 
științei, învățămîntului, literaturii și artei. 
Vorbitorul a relevat apoi măsurile adoptate 
în ultimul timp de partid pentru adincirea 
democrației socialiste și dezvoltarea perso
nalității umane, pentru întărirea legalității 
și echității sociale, pentru progresul între
gii noastre societăți.

Vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor 
aspecte ale politicii externe a partidului 
și statului nostru. „Așa cum se arată în 
ultimele documente de partid și în De
clarația adoptată de M.A.N., dorim — a 
subliniat tovarășul Gheorghe Apostol — 
să extindem relațiile de prietenie și cola
borare cu toate țările socialiste. Partidul 
nostru, de Ia înființarea sa, a militat nea
bătut pentru prietenie cu Uniunea So
vietică ; el este animat și în prezent de 
dorința de a adînci relațiile frățești cu 
popoarele U.R.S.S.“. în Declarația a- 
doptată de Marea Adunare Naționa
lă — a arătat vorbitorul — se rea
firmă loialitatea deplină față de angaja
mentele asumate de tara noastră în cadrul 
alianțelor sale cu celelalte țări socialiste. 
Partidul nostru comunist — a spus vorbi
torul — a militat și militează cu hotărîre 
pentru întărirea unității țărilor socialiste, 
pentru dezvoltarea și intensificarea rela
țiilor dintre ele pe baza principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc, întraju
torării tovărășești. Considerăm că respec
tarea neabătută a acestor principii este 
cheia de boltă a unor relații bune, tovă
rășești între țările socialiste. Ne pronunțăm 
pentru ca deosebirile de păreri și de apre
ciere ivite între țările socialiste, între par
tidele comuniste să fie rezolvate ne calea 
discuțiilor principiale, de la conducere la 
conducere, în spirit de respect și încre
dere reciprocă, cu grija de a pune pe pri
mul plan ceea ce ne unește. în orice caz, 
asemenea divergente nu trebuie să se 
răsfrîngă asupra relațiilor dintre state.

„Nutrim convingerea că relațiile dintre 
țările socialiste se vor îmbunătăți continuu, 
aceasta răspunzînd în cel mai înalt grad 
intereselor socialismului, ale luptei comune 
împotriva imperialismului, pentru pace. în 
același timp, țara noastră este hotărîtă să 
dezvolte relațiile cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială, să militeze ferm 
pentru destindere, pace și cooperare inter
națională".

în încheiere, tovarășul Gheorghe Apostol 
a spus: Rezultatele obținute de oamenii 
muncii din fiecare județ al țării, din jude
țul Brăila, munca plină de abnegație a 
comuniștilor, a întregului nostru popor pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii parti
dului, vor face ca țara noastră, România 
socialistă, să fie mai puternică, mai înflo
ritoare, aducîndu-și astfel contribuția Ia în
tărirea sistemului mondial socialist, la tri
umful păcii în lume.

Continuînd vizita de lucru, marți după 
amiază tovarășul Gheorghe Apostol, în
soțit de tov. Constantin Dăscălescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean de partid Galați, preșe
dintele comitetului executiv al consiliului 
popular județean provizoriu, au făcut popas 
la combinatul siderurgic Galați. Inginerul 
loan Dinu, șeful sectorului furnale, dă expli
cații asupra măsurilor luate pentru atinge- . 
rea într-un timp cît mai scurt a parametri
lor proiectați. Se vizitează apoi oțelăria. La 
noul laminor Slebing, aflat în imediata 
vecinătate a oțelăriei, oaspetele asistă la 
laminarea lingourilor de oțel. Drumul par
curs de industria noastră siderurgică de la 
începuturile reconstrucției și modernizării 
Hunedoarei și pînă aici la Galați — a spus 
tovarășul Gheorghe Apostol — reflectă 
concludent politica de industrializare pro
movată neabătut de partidul nostru, ca 
bază a dezvoltării întregii economii națio
nale.

Oaspeții au vizitat apoi cooperativa agri
colă de producție din comuna Independen
ța, unde au fost discutate cu țăranii coope
ratori probleme ale sporirii continue a pro
ducției agricole.

Seara, tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
întîlnit în aula Institutului politehnic cu 
Intelectualii din municipiul Galați. Rectorul 
Institutului politehnic, Iosif Egri, precum 
și profesorul Mihai Zgrumala, decanul fa
cultății de mecanică, îl invită pe oaspete 
să viziteze laboratorul pentru încercarea 
modelelor de nave. Instalațiile au fost con
cepute și executate de către cadrele didac
tice ale institutului. în cuvîntarea pe care 
a rostit-o, tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
referit la creșterea continuă în țara noas
tră a detașamentului oamenilor cie știință 
și cultură, la rolul lor în progresul general 
al tării noastre.

Miercuri dimineața, tovarășul Gheorghe 
Apostol a vizitat Șantierul naval din Galați. 
Aici se construiesc în prezent nave mariti
me cu performanțe la nivelul navelor rea
lizate în țările cu tradiție. Recent, a fost li
vrat primul mineralier de 12 500 tone con
struit aici.

în sala cinematografului din modernul 
cartier Țiglina a avut anoi loc adunarea 
activului Comitetului Județean de partid 
Galați.

în cuvîntul rostit de numeroși partici
pant! a fost exprimat profundul atașament 
al oamenilor muncii din acest județ fată 
de politica internă și externă a partidului, 
hotărîrea lor fermă de a milita pentru în
făptuirea ei, de a obține realizări și mal 
mari în construcția socialistă.

Luînd cuvîntul, tovarășul GHEORGHE 
APOSTOL a spus, între altele:

„Contactul nemijlocit pe care conduce
rea de partid și de stat îl păstrează cu 
clasa muncitoare, țărănimea și intelectua
litatea, practica consultării permanente îi 
permit să adopte măsurile cele mai potrivite 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin 
planul de dezvoltare a economiei noastre 
naționale. Aceasta este o expresie a profun
dului democratism al orînduirii noastre , 
In orașul și județul Galați au intrat recent 
în funcțiune obiective industriale de o mare 
însemnătate pentru economia noastră na
țională. Ca la orice început sînt, desigur, 
și greutăți. Muncind însă cu pasiune co
munistă, ele vor fi biruite".

Referindu-se la unele probleme ale si
tuației internaționale și ale politicii externe 

• a partidului și statului nostru, vorbitorul a 
spus: „Noi așezăm cu fermitate la temelia 
politicii noastre externe prietenia, colabo
rarea și cooperarea României cu toate țările 
socialiste. Așa cum se subliniază în toate 
documentele de partid, cum demonstrează 
acțiunile concrete întreprinse, nu vom 
precupeți nici un efort în lupta pentru uni
tatea țărilor socialiste. Noi considerăm că 
ceea: cel unește țările socialiste — comunita
tea deorîndpire,,de interese și de țeluri — 
este esențial și’ trebuie să primeze asupra 
oricăror.deosebiri de vederi".

în încheiere, vorbitorul a spus : „în lupta 
pentru înfăptuirea neabătută a politicii 
partidului nostru sporește necontenit în
crederea poporului în această politică, se în
tărește unitatea poporului în jurul parti
dului, a Comitetului său Central. în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceasț? 
este garanția obținerii de noi succese. 
mersului nostru victorios înainte".

Miercuri la amiază, tovarășul Gheorghe 
Apostol și-a continuat călătoria, vizitînd 
județul Vrancea.

Primul popas l-a făcut printre muncitorii 
fabricii de confecții din Focșani. Tovarășul 
Gheorghe Apostol apreciază că rezultatele 
bune obținute de acest colectiv se datoresc 
creșterii rolului și răspunderii organiza
țiilor de partid, a tuturor comuniștilor în 
procesul de producție.

în continuare au fost vizitate cooperativa 
agricolă de producție Jariștea, unitate pro
filată în întregime pe producția viticolă, 
precum și Stațiunea experimentală viticolă 
Odobești.

în sala liceului „Unirea" din Focșani a 
avut loc apoi o adunare a activului comi
tetului județean de partid. Au luat cuvîn
tul Simion Dobrovici, prim-secretar al co
mitetului județean, președintele Consiliu
lui popular județean Vrancea, Costică Stoi
ca, prim-secretar al Comitetului județean 
Vrancea al U.T.C.. Elena Simion, munci
toare la fabrica de confecții din localitate. 
Aurel Nicolau, mecanic de locomotivă la 
depoul Adjud, Ion Ciulacu, inspector ge
neral șef la inspectoratul de învățămînt al 
județului, și Virgil Staicu, președintele coo
perativei agricole din Odobești. Vorbitorii 
au exprimat hotărîrea unanimă a locuito
rilor județului Vrancea de a munci cu 
toate capacitățile lor pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a P.C.R., de a spri
jini prin realizările lor politica partidului, 
de a întări solidaritatea cu popoarele țărilor 
socialiste, cu toate forțele socialismului șl 
păcii.

Luînd cuvîntul, tovarășul GHEORGHE 
APOSTOL a spus: Ieri și astăzi, în județele 
Brăila, Galați și Vrancea, peste tot — în în
treprinderile industriale, în cooperativele 
agricole, în instituțiile de cultură și de cer
cetare — am întîlnit același entuziasm pe 
care-1 manifestați și dumneavoastră aici. 
El demonstrează atașamentul neclintit al 
poporului nostru față de politica justă, 
marxist-leninistă a partidului și statului, 
care se indentifică cu interesele funda
mentale ale ^poporului român, ale clasei 
muncitoare internaționale, ale tuturor for
țelor antiimperialiste.

Rezultatele care s-au obținut în dezvol
tarea industriei, agriculturii, în domeniul 
științei, literaturii și artelor, rezultate cu 
care ne putem mîndri, demonstrează că în 
țara noastră s-au creat condiții pentru a 
îndeplini într-un timp mai scurt sarcinile 
prevăzute în actualul cincinal. Sîntem con
vinși că prin eforturile unite ale întregu
lui popor vom putea îndeplini hotărîrile 
Congresului al IX-lea. Partidul nostru, con
ducerea sa au militat și vor milita și de 
aci înainte pentru ca relațiile dintre ță
rile socialiste să se dezvolte pe temelia 
principiilor internaționalismului socialist. 
Numai în acest fel se va realiza o unitate 
trainică, indestructibilă a țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste. Declarația Marii 
Adunări Naționale a dat putere de 
lege acestei orientări a țării noastre 
și noi vom face totul pentru traducerea 
ei în viață. Ne vom intensifica eforturile 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor socială, 
pentru securitate în Europa și în lume, 
pentru încetarea agresiunii americane în 
Vietnam, pentru sprijinirea luptei de elibe
rare a popoarelor înrobite de imperia
lism, a dreptului tuturor popoarelor da 
a-și hotărî singure soarta.

în încheiere, tovarășul Gheorghe Apostol 
a urat locuitorilor județului Vrancea noi 
succese în activitatea lor creatoare, sănă
tate și fericire.
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în ziua de 28 august tovarășul Alexandru 

Bîrlădeanu. membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a făcut o vizită de lucru în județele 
Neamț și Bacău. însoțit de conducători ai 
organelor locale de partid și de stat, s-a 
oprit mai întîi la Uzina de fibre sintetice 
Săvinești. în cursul vizitării unor secții oas
peții iau cunoștință de succesele obținute 
de acest colectiv și de măsurile luate pen
tru îmbunătățirea calității produselor, pen
tru folosirea cu mai multă eficiență a re
zultatelor cercetărilor științifice în produc
ție. Tovarășul Bîrlădeanu se interesează 
despre felul în care activează comitetul 
de direcție. împreună cu membrii acestuia 
sînt analizate diferite aspecte concrete ale 
activității uzinei.

La sediul consiliului popular al comunei 
Glrov, tovarășul Gheorghe Amocancei, pre
ședintele comitetului executiv al consiliu
lui popular comunal, relatează despre orga
nizarea comunei, despre preocupările con
structive ale localnicilor. Profesoara Elena 
Arusoaie, directoarea Școlii generale din 
Girov, arată că școlile sînt gata pregătite 
să-i întîmpine pe elevi. Se vizitează în 
continuare sectorul zootehnic al coopera
tivei de producție din localitate.

Și aici, ca și la Săvinești, la plecare, gaz
dele îl roagă pe tovarășul Alexandru Bîr
lădeanu să transmită conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, ho- 
tărîrea nestrămutată a locuitorilor jude
țului Neamț de a traduce neabătut în viață 
obiectivele stabilite de partid în opera de 
construire a socialismului, adeziunea lor 
deplină la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Are loc apoi o însuflețită adunare a ac- • 
tiv ’’ui de partid al Comitetului județean 
P.C.R. Neamț. Tovarășii Ștefan Boboș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
comitetului județean de partid, președintele 
comitetului executiv al consiliului popular 
județean provizoriu, Vasile Sav, di
rectorul Uzinei de țevi Roman, Ion Huțan, 
secretarul comitetului de partid de la în
treprinderea mecanică „Ceahlăul", Ion Dăn- 
ceann, președintele cooperativei agricole de 
producție Moldoveni, loan Crăoiun, inspec
tor general la Inspectoratul școlar jude
țean, Ilarion Botez, directorul Combinatu
lui de îngrășăminte cu azot Roznov, Au
rel Mușat, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular județean, au 
vorbit despre preocupările de muncă ale 
colectivelor din diferite sectoare ale vieții 
economice și sociale, despre voința fermă 
a locuitorilor județului de a traduce în via
ță toate hotărîrile partidului. Vorbitorii au 
exprimat totodată adeziunea deplină la po
litica externă a partidului, la hotărîrile ul
timei plenare a C.C. al P.C.R., la princi
piile expuse în Declarația Marii Adunări 
N'a'v. .nale, hotărîrea lor de a milita neobo
sit pentru unitatea țărilor socialiste, pen
tru triumful cauzei păcii și socialismului 
în lume.

In încheierea adunării a luat cuvîntul 
tovarășul ALEXANDRU BÎRLĂDEANU.

După ce a transmis un călduros salut $in 
partea C.C. al P.C.R. și a guvernului Re
publicii Socialiste România, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a subliniat 
că în anii socialismului frumusețile natu
rale ale județului Neamț au fost îmbogățite 
cu noi elemente, mărturii ale progresului 
și modernizării generale pe care o cunosc 
economia și întreaga viață a societății noas
tre. A fost făurită o adevărată salbă de 
hidrocentrale, s-au ridicat marile combi
nate chimice de la Roznov și Săvinești, ora
șul Piatra Neamț a căpătat o nouă înfă
țișare. Transformările înnoitoare în anii 
de după eliberare, puternic resimțite în 
viața cetățenilor județului, pun într-o 
lumină și mai vie capacitatea lor de 
muncă și creație, oglindită atît de frumos 
în opera înaintașilor. Rezultatele minunate 
pe care le-ați obținut dv. se integrează 
organic în activitatea creatoare a întregu
lui popor român, caire, sub conducerea 
partidului, depune eforturi susținute pen
tru dezvoltarea și întărirea economică și 
socială a României, pentru înaintarea tă
rii pe drumul deschis de construcția so
cialistă.

în continuare vorbitorul a spus: Bogă
țiile materiale și spirituale create de po
porul nostru în anii socialismului, rezul
tatele obținute în toate domeniile de acti
vitate dovedesc că orînduirea socialistă co
respunde aspirațiilor și năzuințelor poporu
lui; ele ne întăresc în hotărîrea de a mi
lita neobosit pentru înfăptuirea acestei 
opere de progres și prosperitate a țării. 
Iată de ce sîntem cu toții convinși, că ge
nerația noastră, militând cu spirit de răs
pundere și abnegație pentru construirea so
cialismului, înfăptuiește, o operă istorică 
de o importanță deosebită pentru viitorul 
națiunii române, aducînd totodată contri
buția sa la dezvoltarea și afirmarea ideilor 
socialismului și comunismului în lume.

După ce a expus pe larg principiile po
liticii externe a partidului nostru, tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu a spus între al
tele : Activitatea desfășurată de țara noas
tră demonstrează cu prisosință că P.C.R.» 
guvernul Republicii Socialiste România sînt 
animate de un profund spirit internațio
nalist, că ne sînt scumpe relațiile de prie
tenie frățească cu toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele ce luptă împotriva impe
rialismului, pentru democrație și progres 
social, libertate și independență națională, 
pentru pace în lume.

Vorbitorul s-a referit apoi la sarcinile 
deosebite ce revin colectivelor de muncă 
și organizațiilor de partid din județ, în în
deplinirea obiectivelor planului cincinal. în 
elaborarea planului de stat pe anul 1969— 
1970, precum și a propunerilor pentru noul 
cincinal, trebuie să se pornească de la 
realitățile concrete ale județului Neamț, 
de la analiza temeinică a fiecărei resurse. 
Concomitent cu aceasta trebuie găsite cele 
mai potrivite căi pentru punerea în va
loare cu eficientă maximă a tuturor re
surselor pentru a asigura ca sarcinile sta
bilite de partid, ca fiecare unitate econo

mică, industrială sau agricolă să funcțio
neze în condiții de rentabilitate maximă, 
să fie îndeplinite, să se asigure depășirea 
tuturor indicatorilor cuprinși în plan. A- 
ceasta este sarcina de cinste nu numai a 
organelor de conducere, ci și a tuturor ca
drelor tehnice, inginerești, a muncitorilor.

Miercuri după-amiază, în cursul vizitei 
făcute în județul Bacău, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu s-a oprit mai întîi la Fa
brica de postav din Buhuși, una dintre cele 
mai vechi întreprinderi industriale din țară, 
în cursul vizitei, subliniindu-se importanța 
pe care o are pentru economia noastră na
țională îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan la toți indicii, s-a insistat asupra 
unor probleme legate de organizarea ști
ințifică a producției și a muncii. La secția 
finisaj, în fața unui stand de produse, au 
fost arătate măsurile luate în direcția îm
bunătățirii continue a calității produse
lor, în scopul satisfacerii cerințelor consu
matorilor din țara noastră și a exigențelor 
pentru export. La cabinetul tehnic a avut 
loc o întîlnire cu membrii comitetului de 
direcție, ai comitetului de partid, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă, cadre teh
nice cu munci de răspundere și muncitori 
fruntași. Cu acest prilej s-a discutat des
pre preocuparea pentru folosirea cît mai 
rațională a forței de muncă, pentru redu
cerea cheltuielilor de producție și îmbună
tățirea calității produselor.

A fost vizitat apoi Complexul de indus
trializare a lemnului din orașul Bacău și 
fabrica de binale. în continuarea vizitei, 
oaspeții s-au oprit la fabrica de plăci 
îibrolemnoase, aflată în prezent în probe 
tehnologice. După prezentarea unei expo
ziții de produse ale întreprinderii, dintre 
care garniturile de mobilă destinate ex
portului, a avut loc o întîlnire cu membrii 
comitetului de direcție, ai comitetului de 
partid, reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, cadre tehnice și muncitori frun
tași.

Seara, la Casa de cultură a sindicatelor 
din Bacău a avut loc adunarea activului 
comitetului județean de partid. Au luat 
cuvîntul tovarășii loan Ichim, primul secre
tar al comitetului județean de partid, preșe
dintele comitetului executiv al consiliului 
popular județean provizoriu, Petre Bu
ne», director general al combinatului de 
cauciuc sintetic, Olga Munteanu, secretara 
comitetului de partid de la fabrica „Pro
letarul", Mihai Mititelu, președintele coope
rativei agricole de producție din comuna 
Nicolae Bălcescu, Ion Ondu, maistru, se
cretarul comitetului de partid de la schela 
de extracție Zemeș, Gheorghe Hasan, rec
torul Institutului pedagogic. Ruxandra 
Oniga, cercetător la Combinatul chimic din 
Borzești. Cu toții au relevat însuflețirea 
cu care se muncește în întreprinderile, 
instituțiile și pe ogoarele județului Bacău 
pentru traducerea în viață a planurilor 
elaborate de partid. Ei și-au exprimat pro
funda adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului, dragostea lor nețărmu
rită față de patria socialistă, atașamentul 
deplin față de cauza socialismului și a 
păcii.

în cuvîntul său, tovarășul ALEXANDRU 
BÎRLĂDEANU a spus : Munca plină de ab
negație desfășurată de muncitori, țărani și 
intelectuali pentru traducerea în viață a 
programului stabilit de Congresul al IX-lea 
al partidului constituie expresia dragostei 
și devotamentului pe care cetățenii jude
țului dv., la fel ca întregul nostru popor, 
le nutresc față de politica P.C.R., ce con
stituie izvorul realizărilor minunate înfăp
tuite de oamenii muncii din țara noastră, 
în anii construcției socialismului orașul și 
județul dv. au cunoscut o puternică dez
voltare concretizată în făurirea unor obiec
tive impresionante în domeniul construc
țiilor de mașini, industriei chimice, cît și 
în alte sectoare industriale sau în agri
cultură. în continuare vorbitorul a insistat 
asupra necesității îndeplinirii ritmice 
a planului de producție, a folosirii din plin 
a timpului de lucru, a creșterii productivi
tății muncii și îmbunătățirii continue a ca
lității produselor. Totodată, tovarășul Bîrlă
deanu s-a ocupat de problemele investiții
lor, ale organizării științifice a producției 
și a muncii. Rezultatele bune pe care le-ați 
obținut — a arătat vorbitorul — se inte
grează organic în activitatea creatoare a 
întregului popor român, care, sub condu
cerea partidului, depune eforturi pentru 
dezvoltarea și întărirea economică și socia
lă a României, pentru înaintarea țării pe 
dinamul desăvîrșirii construcției socialiste. 
Experiența arată că socialismul deschide 
noi orizonturi geniului și activității de crea
ție a omului, dă posibilitatea afirmării de
pline și multilaterale personalității umane, 
întronează spiritul de echitate și dreptate 
socială pentru toți cetățenii. De modul în 
care poporul nostru, alături de celelalte 
popoare ale țărilor socialiste, va ști să 
transpună în viață ideile marxist-leniniste 
depinde în mare măsură accelerarea rit
mului de dezvoltare a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, pătrunderea 
tot mai adîncă în conștiința întregii ome
niri a nobilelor idealuri de dreptate și echi
tate socială pe care numai orînduirea socia
listă și comuniștii le pot oferi maselor largi 
ale celor ce muncesc.

în încheiere, tovarășul Bîrlădeanu și-a 
exprimat convingerea că munca plină de 
abnegație a comuniștilor, a întregului po
por pentru înfăptuirea politicii partidului 
va face ca țara noastră să fie mai puterni
că, mai înfloritoare, sporind contribuția sa 
la întărirea sistemului socialist mondial, a 
mișcării comuniste, la triumful cauzei socia
lismului și păcii în toată lumea.

Locuitorii județelor Neamț și Bacău și-au 
manifestat și cu acest prilej deplina ade
ziune la politica internă și externă a parti
dului, hotărîrea lor neabătută de a-și 
strînge rîndurile în jurul Partidului Co
munist Român și a conducerii sale, a gu
vernului țării, de a înfăptui consecvent 
sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a partidului. în 
toate uzinele, unitățile agricole și locali
tățile vizitate oamenii muncii au făcut to
varășului Alexandru Bîrlădeanu o primire 
deosebit de călduroasă, exprimîndu-și în
crederea lor nestrămutată în politica parti
dului și statului, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cursul ultimelor două zile, tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a făcut o vizită de lucru în 
județele Vaslui și Iași. în comuna Tutova, 
la intrarea pe teritoriul județului Vas
lui, tovarășul Emil Bodnaraș a fost 
întîmpinat cu căldură de țăranii coo
peratori și de ceilalți locuitori ai comu
nei, care și-au manifestat atașamentul 
fierbinte față de politica partidului și 
guvernului patriei noastre — politică mar- 
xist-leninistă, închinată în întregime pros
perității țării și bunăstării poporului. Cu
vîntul de bun sosit a fost rostit de tova
rășul Ion Savin, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului popu
lar județean provizoriu Vaslui.

Prima vizită a avut loc la cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna Tutova. 
Dată fiind așezarea unității lingă munici
piul Bîrlad, preocuparea de bază a coo
peratorilor de aici este dezvoltarea legu- 
miculturii și viticulturii, obținerea unor 
recolte bogate din aceste produse pentru 
ca populația orășenească să poată fi mai 
bine aprovizionată cu legume și fructe.

Interesîndu-se îndeaproape de produc
țiile obținute, de rezultatele în zootehnie, 
de numărul mediu al zilelor-muncă efec
tuate de cooperatori, tovarășul Emil 
Bodnaraș a subliniat că este necesar să 
se depună în continuare eforturi susținute 
pentru a fi mai larg valorificate marile 
rezerve de care dispune cooperativa. A- 
ceste posibilități, valorificate, vor face ca 
atît fondul de acumulare, care se ridică 
în prezent la aproape 7 milioane de lei, 
cît și valoarea zilei-muncă — care a fost 
în 1967 de 22 de lei — să crească și mai 
mult. Aveți în cooperativa agricolă de 
producție o organizație de partid puter
nică, de peste 320 de membri, care ar 
trebui să se intereseze mai mult de a- 
ceste probleme — a spus vorbitorul în în
cheiere. Apoi, însoțit de conducătorii or
ganelor locale de partid și de stat, de in
ginera zootehnistă Maria Nichifor și de 
ceilalți conducători ai cooperativei, tova
rășul Emil Bodnaraș a vizitat sectorul 
zootehnic al cooperativei.

în drum spre reședința județului, tova
rășul Emil Bodnaraș a fost salutat de lo
cuitorii municipiului Bîrlad.

Oaspetele a vizitat apoi fabrica de rul
menți din localitate, a cărei producție va 
trece, în acest an, de 24 milioane rulmenți. 
Produsele fabricii sînt exportate în 43 de 
țări de pe cele cinci continente. 
A avut loc o discuție de lucru cu condu
cerea fabricii și cu un grup de muncitori, 
ingineri și tehnicieni și s-au vizitat princi
palele secții de producție, după care a avut 
loc un miting al metalurgiștilor bîrlădeni, 
la care au vorbit Ion Berțea, secretarul co
mitetului de partid al uzinei, maistrul 
strungar Tudor Popescu, inginerul Gheorghe 
Mocranschi și muncitorul Aurel Obreja, 
secretarul comitetului U.T.C.

în aplauzele și uralele asistentei a luat 
cuvîntul tovarășul EMIL BODNARAȘ, care 
a înfățișat preocupările conducerii de par
tid și de stat în ’domeniul dezvoltării eco
nomiei, științei, culturii, al ridicării pe o 
treaptă mai înaltă a întregii opere de 
construcție socialistă, precum și poziția 
țării noastre în problemele vieții interna
ționale actuale.

După adunare, oaspetele s-a îndreptat 
spre Vaslui, unde a vizitat IPROFIL „Mo
bila" și fabrica de confecții. în ambele 
unități a discutat cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii despre măsurile întreprinse de 
colectivul întreprinderii pentru atingerea 
parametrilor proiectați, utilizarea spațiului 
de producție, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale salariaților.

După amiază, într-o atmosferă de mare 
însuflețire, a avut loc adunarea activului 
de partid. în cadrul adunării au luat cu
vîntul tovarășii: Ion Savin, prim-secre
tar al comitetului județean de partid, pre
ședintele comitetului executiv al consiliu
lui popular județean provizoriu, Gheorghe 
Puni, prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului municipal Bîrlad, 
Ion Ardeleanu, directorul fabricii de mo
bilă din Vaslui, Cristina Foceak, directoa
rea liceului nr. 2 din Vaslui, și Petre Mi- 
halache, președintele C.A.P. din comuna 
Tîrzii. Ca și la mitingul din Uzina de rul
menți vorbitorii de la adunarea activului de 
partid și-au exprimat, în cuvinte calde, 
profundul lor atașament față de politica 
internă și externă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea lor nestrămutată de a 
munci cu și mai multă însuflețire pentru 
traducerea ei în viață, adeziunea față de 
ultimele hotărîri ale plenarei C.C. al P.C.R. 
și față de Declarația Marii Adunări Na
ționale.

La adunarea activului de partid, tovară
șul EMIL BODNARAȘ a rostit o amplă cu- 
vîntare. Referindu-se la unitățile vizitate, 
vorbitorul a relevat însemnătatea realizări
lor obținute de oamenii muncii din aceste 
unități și din întregul județ și a subliniat 
necesitatea de a se acorda în continuare 
toată atenția îmbunătățirii necontenite a 
activității de producție.

Ca și alte obiective industriale din țară
— a arătat vorbitorul — fabricile din ju
dețul Vaslui oglindesc linia neabătută pe 
care partidul nostru o urmează în construc
ția socialistă, la baza căreia stă industria
lizarea în ritm susținut a țării. Vorbitorul 
a relevat entuziasmul și atitudinea con
știentă cu care clasa muncitoare, toți oa
menii muncii din țara noastră participă la 
opera de industrializare a țării, la dezvol
tarea întregii economii naționale. în conti
nuare, vorbitorul a înfățișat măsurile luate 
de partid și de guvern pentru perfecțio
narea activității în toate domeniile, pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, întărirea 
multilaterală a legăturilor partidului cu 
masele largi de oameni ai muncii.

Tovarășul Emil Bodnaraș s-a referit apoi 
la relațiile internaționale ale partidului și 
statului nostru, la politica externă a Ro
mâniei. Subliniind că, asigurînd construirea 
cu succes a socialismului în țara noastră, 
Partidul Comunist Român își îndeplinește 
totodată răspunderile ce-i revin ca deta
șament de luptă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, vorbitorul a 
arătat : „Forța și prestigiul țării noastre 
constau în unitatea întregii națiuni, în 
coeziunea oamenilor muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități în jurul parti
dului — forța conducătoare a procesului 
construcției socialiste — în munca lor în
suflețită pentru înflorirea patriei comune, 
Republica Socialistă România". Vorbitorul a 
relevat în continuare că P.C.R. întreține 
relații active cu toate partidele comuniste 
din lume, subliniind că partidul nostru mi
litează cu consecvență pentru promovarea 
în relațiile internaționale a principiilor in
dependenței, suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interne,
— ca singura bază viabilă pe care se pot 
clădi relații trainice între partide, între 

state. Aceste principii își găsesc oglindire 
puternică în Declarația adoptată recent de 
Marea Adunare Națională — declarație pe 
care întregul popor și-a însușit-o în între
gime. „Cultivarea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu țările socialiste vecine, cu toate 
țările socialiste din Europa, Asia și Ame
rica Latină — a spus vorbitorul — consti
tuie o înaltă sarcină internaționalistă a țării 
noastre".

Miercuri dimineața tovarășul Bodnaraș 
și-a continuat vizita în județul Iași. Au 
fost vizitate principalele secții ale uzinei 
mecanice Nicolina din Iași. Problemele 
fabricării utilajelor de construcții și ru
tiere — domeniu în care s-a profilat în 
ultima vreme cunoscuta întreprindere ie
șeană — au constituit temele principale 
ale convorbirilor cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de aici.

în Piața Unirii, oaspetele s-a interesat 
de sistematizarea acesteia, de mersul lu
crărilor la noul hotel turistic, aflat în con
strucție, și de celelalte obiective care vor 
întregi moderna înfățișare a cunoscutei pie
țe ieșene.

în fața unui mare număr de oameni ai 
muncii — care s-au adunat spontan în piață 
și au manifestat îndelung pentru partid, 
pentru Comitetul său Central — tovarășul 
Emil Bodnaraș, luînd cuvîntul, a vorbit pe 
larg despre politica internă și externă a 
partidului și ratatului nostru, închinată în 
întregime prosperității și bunăstării po
porului, prieteniei și unității cu toate ță
rile socialiste, cauzei socialismului și păcii.

în continuare, la fabrica de antibiotice, 
oaspetele a vizitat secțiile de biostimulatori 
și de semisinteză, care urmează să intre în 
probe tehnologice încă în acest an și care 
vor ridica cu circa 50 la sută capacitatea 
actuală de producție a fabricii. La plecare, 
în curtea întreprinderii, tovarășul Emil 
Bodnaraș s-a adresat sutelor de muncitori, 
felicitîndu-i pentru rezultatele obținute și 
urîndu-le să obțină noi succese în îndepli
nirea sarcinilor importante ce le revin în 
cadrul planului cincinal.

La amiază, în sala Teatrului național 
„Vasile Alecsandri" a avut loc adunarea 
activului comitetului județean de partid. Au 
luat cuvîntul tovarășii Miu Dobrescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean provizoriu Iași, Ion 
Buzac, muncitor la uzina mecanică Nico
lina, Dumitru Leonte, membru de partid din 
ilegalitate, academicianul Cristofor Simio- 
nescu, președintele filialei Iași a Academiei, 
Alexandru Dumitrache, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C., Florentina 
Trifan, din partea organizației de femei, și 
Toader Miron, președintele C.A.P. din Cos- 
mești. Vorbitorii s-au referit la preocupa
rea organelor locale de partid și de stat, 
a oamenilor muncii din toate sectoarele de 
activitate privind dezvoltarea economică și 
social-culturală a municipiului și județului 
Iași și și-au exprimat adeziunea lor fermă, 
deplină, la întreaga politică, internă și ex
ternă, a partidului și statului, angajîndu-se 
să contribuie cu toate forțele lor la tra
ducerea în viață a acestei politici, îndrep
tată spre dezvoltarea economiei naționale, 
spre ridicarea nivelului de trai al poporu
lui, spre întărirea sistemului socialist mon
dial, spre apărarea păcii în lume.

Analizînd poziția politică a partidului și 
statului nostru, tovarășul EMIL BODNA
RAȘ a menționat principiile cuprinse în 
Declarația Marii Adunări Naționale, sub
liniind că hotărîrile exprimate în acest do
cument sînt în prezent dezbătute pe în
tregul cuprins al țării de masele de oameni 
ai muncii, indiferent de naționalitate, pri
lejuind o puternică și vibrantă manifestare 
de unitate a poporului în jurul partidului, 
de atașament față de politica sa.

în continuare, referindu-se la construc
ția socialistă în țara noastră, vorbitorul a 
arătat că ea străbate în prezent calea unor 
prefaceri calitative de o deosebită impor
tanță, prefaceri ce sint destinate să susțină 
ritmul înalt al dezvoltării pe fronturi largi 
și foarte variate ale activității sociale. El 
a subliniat necesitatea creșterii continue a 
ralului conducător al partidului, ca forță 
politică conducătoare unică în procesul de 
desăvîrșire a construcției socialiste, și a 
relevat măsurile luate pentru perfecționa
rea activității în toate domeniile. Pe aceas
tă linie, a amintit introducerea principiu
lui conducerii colective în economie, în or
ganele administrative, cît și în instituțiile 
științifice și cultural-artistice, aplicarea a- 
cestuia însemnînd o lărgire a democrației 
socialiste, care reclamă o răspundere spo
rită din partea membrilor diferitelor colec
tive de a participa efectiv la îndeplinirea 
funcțiilor ce le revin.

Tovarășul Bodnaraș a relevat că vizitele 
făcute. la Iași i-au prilejuit constatarea că 
măsurile luate de partid în vederea unei 
dezvoltări multilaterale își găsesc confir
marea deplină, se aplică consecvent la fie
care loc de muncă. Dar aceste măsuri nu 
reprezintă stadiul final, ele fiind doar o 
etapă a drumului dezvoltării democrației 
noastre socialiste.

Un element esențial permanent al demo
crației socialiste, a arătat vorbitorul, îl 
constituie disciplina conștientă în îndepli
nirea tuturor sarcinilor, menite să întă
rească funcțiunile statului. în acest' con
text, a fost subliniată importanța principiu
lui centralismului democratic, care rămîne 
o normă călăuzitoare în întreaga așezare a 
relațiilor și a răspunderilor de conducere.

în continuare, tovarășul Emil Bodnaraș 
a vorbit despre grija deosebită ce trebuie 
manifestată pentru realizarea liniilor di
rectoare în dezvoltarea echilibrată, armo
nioasă a economiei noastre, în industriali
zarea țării, în ridicarea pe această bază 
a unei agriculturi socialiste înaintate.

Abordînd probleme ale politicii externe a 
partidului și statului, vorbitorul a eviden
țiat că România face parte din sistemul 
socialist, că trebuie să valorifice la maxi
mum avantajele acestui sistem și, pe aceas
tă bază, să făurim trăinicia alianțelor, a 
prieteniei cu toate țările socialiste pe prin
cipiul respectării independenței și suvera
nității, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. Ceea ce unește țările 
socialiste este mai puternic decît ceea ce 
le poate despărți. De aceea, partidul nostru 
continuă eforturile sale pentru înfăptuirea 
unității spre care năzuiesc toți comuniștii.

Cuvîntările rostite de tovarășul Bodnaraș 
în uzinele vizitate și la întâlnirile cu oa
menii muncii au fost urmărite cu deosebită 
atenție și subliniate de repetate ori cu pu
ternice aplauze, aclamații și urale. Pretu
tindeni în întreprinderile și instituțiile vi
zitate oaspetele a fost întîmpinat cu deo
sebită căldură de sute și sute de oameni, 
care și-au manifestat profundul lor atașa
ment față de conducerea partidului și sta
tului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și hotărîrea lor de a urma ș> 
înfăptui neclintit politica profund patriotică 
și internaționalistă a partidului, de a-si con
sacra întreaga lor putere de creație înfloririi 
și prosperității României socialiste.

în zilele de 27 și 28 august, tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de lucru în 
județele Dolj și Mehedinți.

în cursul vizitei în județul Dolj, tovarășul 
Chivu Stoica a fost însoțit de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, președintele comitetului 
executiv al consiliului popular județean 
provizoriu.

Primul popas a avut loc la cooperativa a- 
gricolă de producție „23 August" din Băi- 
lești. Membrii consiliului de conducere al 
cooperativei au înfățișat realizările obținute 
atît în sectorul vegetal, cît și în ramura 
creșterii animalelor; de asemenea, ei au 
vorbit despre munca desfășurată în acest an 
pentru diminuarea efectelor secetei. Pre
ședintele cooperativei, Constantin Jianu, a 
înfățișat apoi unele măsuri privind dez
voltarea sistemului de irigație.

La Combinatul de creștere și îngrășare 
a porcilor din Băilești, directorul, inginer 
Livian Cristea, a înfățișat rezultatele unor 
importante experimentări în domeniul folo
sirii mai eficiente a spațlîlbr construite. 
Tovarășul Chivu Stoica a indicat ca aceste 
experimente valoroase să fie generalizate în 
întregul combinat, ca și în alte unități simi
lare. în același timp, s-a subliniat necesi
tatea folosirii cît mai judicioase a tere
nurilor aferente construcțiilor.

Sînt vizitate în continuare uzinele „Elec- 
troputere" — Craiova, treeîndu-se pe rînd 
prin fabrica de locomotive Diesel electrice și 
locomotive electrice, fabrica de mașini rota
tive și fabrica de aparataj. Tovarășii din 
conducerea uzinei arată realizările acestui 
important centru al industriei electroteh
nice românești: 14 milioane lei producție 
marfă vîndută și încasată peste plan; 
7 200 000 lei beneficii suplimentare și 
5 347 000 lei economii la prețul de cost etc. 
Tovarășul Chivu Stoica a felicitat pe mun
citorii, tehnicienii și inginerii uzinei, urîn- 
du-le noi succese, cerîndu-le să depună în 
continuare eforturi sporite pentru a asi
gura îmbunătățirea calității produselor, 
pentru reducerea cheltuielilor de producție. 
S-a subliniat, totodată, necesitatea scurtării 
termenelor de dare în funcțiune a noilor 
obiective.

în continuare este vizitată tînăra univer
sitate craioveană, care și-a cîștigat un 
prestigiu binemeritat, înscriindu-se printre 
cele mai importante centre ale învățămîn- 
tului nostru superior. Au fost vizitate săli 
de curs și de seminarii, nou amenajate, 
săli de lectură și biblioteca, noile labora
toare ce vor fi inaugurate în această toam
nă. Tovarășul Chivu Stoica s-a interesat 
îndeaproape de stadiul pregătirilor pentru 
noul an' universitar, în cadrul discuțiilor 
un capitol important ocupîndu-1 dezbaterea 
unor probleme privind profilul universității 
și îmbunătățirea continuă a procesului in- 
structiv-educativ. „Vă rugăm să transmi
teți conducerii de partid și de stat, a spus 
prorectorul universității, Oliviu Gherman, 
legămîntul cadrelor universitare și al stu
denților noștri de a sprijini prin fapte vii, 
prin succese deosebite în însușirea și dez
voltarea științei și culturii politica marxist- 
leninistă de construcție socialistă, promo
vată cu consecvență de partidul nostru co
munist".

Tovarășul Chivu Stoica a participat apoi 
la adunarea activului comitetului județean 
de partid.

în cadrul acestei adunări au luat cuvîn
tul tovarășii: Gheorghe Petrescu, prim-se
cretar al Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv al Con
siliului popular județean provizoriu Dolj. 
Ion Dragomir, directorul Combinatului de 
zahăr și ulei Oltenia-Podari, Nicolae Stan- 
ciu II, inginer la Depoul C.F.R. Craiova, Ion 
Constantinescu, președintele C.A.P. din Ra
dovan, Florea Lepădătescu, muncitor la uzi
na „7 Noiembrie", și Oliviu Gherman, pro
rectorul Universității din Craiova. în nume
le colectivelor de oameni ai muncii din uni
tățile respective, vorbitorii au exprimat în
crederea deplină în politica profund patrio
tică și internaționalistă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrea lor de a-și înzeci efor
turile pentru realizarea sarcinilor ce le re
vin, pentru înflorirea patriei socialiste, de 
a întări unitatea în jurul partidului, al Co
mitetului Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Primit cu puternice aplauze a luat cu
vîntul tovarășul CHIVU STOICA.

Relevînd că toți cei care au vorbit 
au dat glas sentimentelor de încredere de
plină în politica partidului nostru, tov. 
Chivu Stoica a spus : Noi vedem în această 
caldă manifestare deplina aprobare și spri
jinul unanim al muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, fără deosebire de naționalitate, 
față de documentele adoptate recent la șe
dința comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Republicii Socia
liste România, față de Declarația Marii 
Adunări Naționale cu privire la principiile 
de bază ale politicii externe a României, 
față de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru. Toate acestea sînt 
expresia unei înalte conștiințe socialiste, a 
unității de granit care leagă partidul, gu
vernul și poporul, a atașamentului fierbinte 
al poporului nostru față de politica Parti
dului Comunist Român, îndreptată spre dez
voltarea construcției socialiste, întărirea 
unității țărilor socialiste și a mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, spre 
apărarea păcii și securității în lume.

Ceea ce ni s-a părut deosebit de semni
ficativ în cursul vizitei noastre prin județul 
dv. — a spus în continuare vorbitorul — 
este optimismul cu care se muncește pre
tutindeni pentru a da viață obiectivelor 
stabilite prin planul de stat, tuturor sarci
nilor care ne stau în față, sentimentul de 
siguranță și încredere în viitor pe care-1 
inspiră fiecăruia politica principială, fermă, 
a partidului nostru.

în continuare, vorbitorul a arătat: Parti
dul nostru a subliniat în repetate rîndurî 
că făurirea noii orînduiri, operă deosebit de 
complexă și de lungă durată, impune o 
preocupare perseverentă pentru îmbunătă
țirea formelor și metodelor de organizare 
și conducere a vieții sociale, pentru dezvol-' 
tarea democrației socialiste, pentru crearea 
condițiilor ca masele să participe efectiv 
la stabilirea și înfăptuirea politicii tării, la 
soluționarea tuturor problemelor esențiale 
ale progresului patriei noastre. Acesta este 

sensul principal al hotărârilor Congresului 
al IX-lea și ale Conferinței Naționale, ale 
întregii activități pe care o desfășoară par
tidul nostru. Tot ceea ce întreprindem as
tăzi în țara noastră poartă asentimentul în
tregului popor, exprimă interesele funda
mentale ale tuturor categoriilor populației, 
reprezintă o chintesență a înțelepciunii șl 
voinței colective a națiunii noastre socia
liste.

Subliniind că România 6e afirmă activ 
în viața internațională, militând cu toate 
forțele în sprijinul aspirațiilor progresiste 
ale tuturor popoarelor pentru socialism, 
democrație și pace, vorbitorul a spus : în 
centrul politicii externe a partidului și sta
tului nostru stă dezvoltarea prieteniei și 
alianței frățești cu toate țările socialiste, 
de care ne leagă comunitatea țelului și 
orînduirii sociale, ideologia comună mar- 
xist-leninistă, interesele și idealurile su
preme ale socialismului și comunismului, 
lupta împotriva imperialismului, pentru 
pace în lume.

în încheiere tovarășul Chivu Stoica a 
subliniat că prin munca plină de abnega
ție a comuniștilor, a întregului popor pen
tru înfăptuirea politicii partidului, vom 
face ca țara noastră să fie mai puternică, 
mai înfloritoare, ca aportul nostru la în
tărirea sistemului mondial socialist, a miș
cării comuniste internaționale, la triumful 
cauzei socialismului și păcii în lume să fie 
cît mai însemnat.

în ziua de 28 august, tovarășul Chivu 
Stoica și-a continuat vizita de lucru în ju
dețul Mehedinți. în drum spre Turnu Se
verin, însoțit fiind de tovarășul Constantin 
Drăgoescu, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular județean pro
vizoriu Mehedinți, tovarășul Chivu Stoica 
6-a oprit la întreprinderea de mecanizare a 
agriculturii Strehaia, la întreprinderea agri
colă de stat și cooperativa agricolă din 
Corcova. Mecanizatorii din Strehaia au vor
bit oaspeților despre modul cum organizea
ză întreținerea și repararea mașinilor și 
utilajelor agricole, despre strădania lor de 
a reduce necontenit prețul de cost al lu
crărilor agricole. Tovarășul Chivu Stoica, 
interesîndu-se de calitatea și eficiența lu
crărilor agricole pe care Ie execută pe o- 
goarele cooperativelor agricole de produc
ție, recomandă conducerii întreprinderii să 
pună un accent mai mare pe recrutarea si 
calificarea mecanizatorilor din unitățile api
cole pe raza cărora își desfășoară activi
tatea.

La Orșova, inginerul Iancu Penteș, vice
președinte al Comitetului executiv al Con
siliului popular județean provizoriu Mehe
dinți, a făcut o trecere în revistă a stadiu
lui lucrărilor privind construcția noului 
oraș Orșova. Printre altele, s-a arătat că 
se află în construcție, în diferite faze, 1 360 
de apartamente, din care 780 au și fost date 
în folosință. De asemenea, s-a terminat 
construcția unui dispensar, a stației de cale 
ferată Orșova, iar în lucru se află o poli
clinică modernă, portul, Uzinele textile 
„Cazane" și alte obiective noi. La con
siliul popular al orașului au avut loc dis
cuții asupra unor probleme de strictă ac
tualitate ale desfășurării muncii pe șantier, 
subliniindu-se necesitatea de a se lua toate 
măsurile pentru a se asigura urgentarea 
unor lucrări.

La șantierul Sistemului hidroenergetic șî 
de navigație Porțile de Fier, tovarășul 
Chivu Stoica s-a interesat de felul cum se 
traduc în viață măsurile stabilite în urma 
analizei efectuate de către o brigadă a 
C.C. al P.C.R., insistind în mod deosebit a- 
supra organizării științifice a muncii, a 
executării lucrului în grafic, a folosirii la 
întreaga lor capacitate a utilajelor modeme 
existente în dotare.

Numeroșilor oameni ai muncii din Orșova, 
adunați în fața sediului consiliului popular 
provizoriu, tovarășul Chivu Stoica le-a 
transmis un călduros salut din partea con
ducerii partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal.

Pe traseul dintre Orșova și Turnu Seve
rin, oaspeții au vizitat impresionantele lu
crări ale noii linii de cale ferată, dată în 
exploatare cu 6 luni înainte de termen. 
Oaspetele a discutat cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de aici despre măsurile ce tre
buie întreprinse pentru urgentarea lucrări
lor la varianta drumului național ce în
soțește noua cale ferată.

După-amiază, în sala Teatrului popular 
din Turnu Severin a avut loc adunarea 
activului Comitetului județean de partid 
Mehedinți. în cadrul adunării, tovarășul 
Constantin Drăgoescu, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, președintele 
comitetului executiv al consiliului popular 
județean provizoriu, profesorul emerit 
Achim Costea, Ion Cruceru, muncitor 
la uzina mecanică din Turnu Severin, Ion 
Dobre, inginer șef de lot la șantierul Porțile 
de Fier, și Constantin Bădiță, președintele 
C.A.P. Salcea, au dat glas adeziunii lor față 
de politica internă și externă a partidului 
și statului nostru.

în aplauzele celor prezenți a luat apoi 
cuvîntul tovarășul CHIVU STOICA.

După ce a arătat că de continuarea neabă
tută a industrializării depinde forța patriei 
socialiste, lichidarea decalajului care ne 
desparte de țările avansate, extinderea co
laborării economice pe plan internațional și 
creșterea bunăstării poporului nostru, vor
bitorul a spus : „Discuțiile pe care le-am 
avut cu oamenii muncii din unitățile pe care 
le-am vizitat în acest județ mi-au întărit 
și mai mult convingerea că sîntem pe un 
drum bun. Așa, cum am spus și tovară
șilor cu care am discutat în timpul vizitei, 
creșterea nivelului de trai depinde de noi, 
de activitatea pe care o depunem, depinde 
de creșterea și ieftinirea producției".

în continuare, vorbitorul a arătat: „Poli
ticii noastre interne îi corespunde o politică 
externă care slujește intereselor naționale 
ale României și, în același timp, cauzei ge
nerale a socialismului, intereselor mișcării 
comuniste și muncitorești, forțelor antiim- 
perialiște de pretutindeni".

în încheiere, tovarășul Chivu Stoica a 
spus : „Căldura și dragostea cu care am fost 
întâmpinați pretutindeni în județul Mehe
dinți sînt o expresie a deosebitei prețuiri 
pe care oamenii muncii o acordă partidului 
și statului, a încrederii și atașamentului lor 
față de Comitetul nostru Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Urez acti
viștilor de partid, tuturor cetățenilor din ju
dețul Mehedinți, noi și importante succese 
în activitatea lor entuziastă închinată edi
ficării socialismului în România.".
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în zilele de 27 și 28 august a.c., tovară
șul Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent, secre
tar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită de lucru 
în județele Suceava și Botoșani. însoțit de 
tovarășii Emil Bobu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Suceava, președintele comi
tetului executiv al Consiliului popular ju
dețean provizoriu, și Gheorghe Ghinea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de partid 
Botoșani, președintele comitetului execu
tiv al Consiliului județean provizoriu, de 
membri ai birourilor comitetelor județene 
de partid, tovarășul Virgil Trofin a vizitat 
unități industriale și agricole din aceste ju
dețe, a avut întîlniri cu muncitori, țărani, 
intelectuali, cadre de partid și de stat.

Primul obiectiv al vizitei l-a constituit 
cooperativa agricolă de producție din co
muna Salcea. După o discuție de lucru cu 
organele locale de partid și de stat, 
cu cooperatorii din comună, a avut 
loc o însuflețită adunare la căminul 
cultural din comună. Adunarea a prilejuit 
o puternică afirmare a atașamentului țără
nimii cooperatiste față de Partidul Comu
nist Român, față de Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare a fost vizitat modernul 
combinat de celuloză și hîrtie de la Su
ceava care în prezent asigură 33 la sută 
din producția de hîrtie de ambalaj a țării. 
Luînd cuvîntul la o adunare a colectivu
lui întreprinderii, tovarășul Virgil Trofin 
a relevat sarcinile ce revin oamenilor mun
cii în lumina hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului și ale Conferinței Na
ționale a partidului. Vorbitorul a subliniat 
apoi principiile care stau la baza politicii 
externe a partidului și statului nostru, ex
primate în Declarația Marii Adunări Na
ționale, document de mare însemnătate 
principială marxist-leninistă. La ora prîn- 
zului, tovarășul Virgil Trofin s-a întîlnit 
și a avut un schimb de păreri cu intelec
tuali din municipiul Suceava. Participanții 
la întîlnire și-au afirmat adeziunea lor fer
mă față de politica partidului și guvernu
lui, față de cauza întăririi prieteniei, co
laborării și unității țărilor socialiste. 
-Jj?„„5ontinuare> oaspetele a vizitat 
IPROFIL-Rădăuți, după care a luat parte la 
o întîlnire cu activul comitetului orășenesc 
de partid. în numele comuniștilor, al popu
lației orașului, vorbitorii — Dumitru Iacob, 
secretar al comitetului orășenesc de partid, 
profesorii Petre Bejenaru și Aurelia Cu- 
rclaru, Constantin Lungu, președintele Ju
decătoriei din Rădăuți, Dumitru Sfichi, 
secretarul comitetului de partid de la în
treprinderea forestieră Rădăuți — au afir
mat hotărîrea lor de a depune toate efortu
rile pentru înfăptuirea politicii marxist- 
leniniste a partidului, pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor planului de producție 
în industrie și agricultură, pentru progresul 
și prosperitatea României Socialiste. Ei 
și-au exprimat adeziunea deplină față de 
hotărîrile ultimei plenare a C.C. al P.C.R., 
față de principiile expuse în Declarația 
Marii Adunări Naționale cu privire Ia poli
tica externă a României.

Transmitted salutul C.C. al P.C.R., al to
varășului Nicolae Ceaușescu, tovarășul Virgil 
Trofin a apreciat rezultatele obținute de co
muniștii din orașul Rădăuți în înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin, subliniind necesitatea 
perfecționării continue a activității politice 
pentru creșterea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid în toate sec
toarele vieții sociale.

în sala „Ciprian Porumbescu" a avut loc 
adunarea activului județean de partid. La 
această adunare, tovarășul Emil Bobu, 
prim-secretar. al comitetului județean de 
partid, a subliniat că activul de partid, toți 
oamenii muncii din județul Suceava, ma
nifesto adeziunea lor totală la politica in
ternă și externă a partidului și statului nos
tru, își intensifică eforturile pentru per
fecționarea continuă a activității economice, 
a întregii activități sociale, penttu înfăptui
rea importantelor sarcini stabilite de Con
gresul al IX-lea și de Conferința Na
țională a partidului. Au luat apoi 
cuvîntul tovarășii Emillan Petrescu, direc
torul întreprinderii de industrializare a 
cărnii, Rodica Alexandru, directoarea Li
ceului „Ștefan cel Mare" din Suceava, Mihai 
Clim, prim-secretar al comitetului munici
pal Suceava al U.T.C., Șerban Vasiliu, se
cretar al comitetului de partid de la fabrica 
de încălțăminte ,.Străduința“, scriitorul Pla
ton Pardăn și Mihai Căldăruș, președintele 
cooperativei agricole de producție din Ipo- 
tești.

Primit cu puternice aplauze a luat cu
vîntul tovarășul VIRGIL TROFIN. Vorbi
torul a arătat că în vizita făcută în județ 
a constatat încă o dată entuziasmul cu care 
oamenii muncii de la orașe și sate participă 
la înfăptuirea hotărîrilor partidului, obți- 
nînd succese remarcabile în toate dome
niile de activitate. Aceste succese se da- 
toresc înfăptuirii politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru — a spus tovarășul Vir
gil Trofin. Partidul nostru este un partid 
puternic. Cei mai buni muncitori, țărani, 
intelectuali fac parte din rîndurile sale. Si 
în județul Suceava avem o organizație de 
partid puternică iar succesele mari pe care 
le-a dobîndit se datoresc în primul rînd mo
dului în care comitetul județean de partid 
și organizația județeană de partid își în
deplinesc rolul lor de conducător al oa
menilor muncii din acest județ în lunta 
pentru înfăptuirea politicii partidului. 
Aceasta dă forță, tărie organizației județe
ne de partid în mobilizarea oamenilor mun
cii la traducerea în viață a hotărîrilor parti
dului și guvernului. Este datoria comitetu
lui județean de partid ca întregul activ de 
partid să se ocupe cu mai multă atenție de 
întărirea pe mai departe a rîndurilor parti
dului, mai ales de întărirea organizațiilor de 
partid de la sate, de consolidarea lor nu
merică. astfel încît în fiecare unitate din 
agricultură să existe organizație de partid 
în măsură să îndeplinească sarcinile mari 
care îi revin.

în continuare tovarășul Virgil Trofin s-a 
referit la o serie de probleme Internatio
nale actuale. Orientarea fundamentală a 
politicii externe a partidului și statului nos
tru — a spus vorbitorul — o constituie 
dezvoltarea prieteniei și alianței frățești cu 
țările socialiste de care ne leagă comuni
tatea orînduirii sociale, ideologia comună 
marxist-leninistă, interesele și idealurile 
supreme ale socialismului și comunismului, 
lupta împotriva imperialismului, pentru a- 
părarea păcii în lumea întreagă. Vorbitorul 
s-a referit la eforturile depuse de tara 
noastră pentru apărarea intereselor vitale 
ale omenirii, pentru pace și colaborare între 
popoare.

în încheiere, tovarășul Virgil Trofin și-a 
exprimat convingerea că oamenii muncii 
din județul Suceava nu-și vor precupeți 
eforturile pentru ca sarcinile încredințate 
de partid să fie înfăptuite cu succes, adu- 
cîndu-și astfel contribuția la întărirea pa

triei noastre, Republica Socialistă Româ
nia.

Miercuri, tovarășul Virgil Trofin a vi
zitat județul Botoșani. Vizita de lucru a 
început în comuna Bucecea, la cooperativa 
agricolă de producție „Unirea**.

La fabrica de zahăr „Șiretul**, pe care o 
vizitează în continuare, oaspetele se intere
sează de măsurile luate de colectivul fa
bricii pentru creșterea în continuare a efica
cității economice a întreprinderii, pentru 
ridicarea calificării muncitorilor. în sala 
clubului muncitoresc din Bucecea se des
fășoară apoi o entuziastă adunare. Au luat 
cuvîntul George Jalbă, secretarul comitetu
lui de partid al comunei, Dumitru Blaj, di
rectorul fabricii de zahăr, Vasile Bulgaru, 
directorul liceului, Maria Dunea, secretara 
comitetului de partid din cooperativa agri
colă de producție, dînd glas sentimentelor 
de încredere deplină a tuturor oamenilor 
muncii din localitate te politica marxist-le
ninistă, internă și externă, a partidului, an
gajamentului lor ferm de a înfăptui măsu
rile preconizate de partid pentru înflorirea 
patriei noastre.

Către ora prînzului, tovarășul Virgil Tro
fin este oaspetele fabricii de confecții din 
Dorohoi. După ce vizitează mai multe secții 
ale fabricii, oaspetele ia parte la o entu
ziastă adunare a muncitorilor din între
prindere.

La Dorohoi a avut loc, de asemenea, o 
întîlnire cu activul de bază al comitetului 
orășenesc de partid.

Continuîndu-și vizita în județul Botoșani, 
tovarășul Virgil Trofin a fost oaspetele 
muncitorilor de Ia fabrica de confecții „Bo- 
toșani** recent modernizată. în diferite sec
ții el a discutat cu muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri despre posibilitățile de 
creștere a nivelului calitativ al produselor, 
a productivității muncii și eficientei econo
mice. A urmat o adunare a colectivului a- 
cestei întreprinderi în cadrul căreia nume
roși vorbitori și-au exprimat hotărîrea de a 
înfăptui în mod exemplar sarcinile ce le 
revin, de a contribui cu toate forțele la 
transpunerea în viață a politicii interne și 
externe a partidului.

în încheierea vizitei de lucru în județul 
Botoșani, tovarășul Virgil Trofin a luat 
parte la adunarea activului județean de 
partid. Au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Ghinea, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului județean Bo
toșani al P.C.R., președintele comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean provizoriu, Nicolae Ro
man, maistru la Uzinele „Moldova**, 
profesoara Maria Zaiț, de la Liceul 
nr. 1 Dorohoi, Dumitru Hrenciuc, prim-se
cretar al Comitetului municipal Botoșani, 
Mircea Călin, președintele C.A.P. Ripiceni, 
Victor Pată, președintele Tribunalului ju
dețean, Marghioala Andrașcu, președinta 
Comitetului sindicatului de la F. C. Boto
șani, și Ion Dragomir, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C.

Luînd cuvîntul, tovarășul VIRGIL TRO
FIN a spus, printre altele:

în întîlnirile și discuțiile avute în cursul 
acestei zile cu numeroși membri de partid, 
oameni ai muncii din satele și orașele ju
dețului dumneavoastră, din cuvîntările ros
tite la această tribună se desprinde în una
nimitate încrederea comuniștilor și a tutu
ror oamenilor muncii în politica partidu
lui nostru pusă în întregime în slujba inte
reselor poporului român, ale cauzei păcii 
și socialismului. Exprim cu acest prilej co
mitetului județean de partid, comitetelor 
orășenești și comunale de partid, oame
nilor muncii din acest județ felicitările 
Comitetului Central pentru succesele obți
nute în dezvoltarea industriei, agriculturii, 
învățămîntului, științei și culturii. "Parti
dul nostru a acordat o atenție deosebită 
dezvoltării industriale a tuturor județelor 
țării. Faptul că în județul Botoșani avem 
13 întreprinderi din care 6 cu caracter 
republican, că producția industrială globală 
este de peste 1,2 miliarde Iei, că ați ob
ținut succese prețioase în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan constituie o 
expresie a acestei politici.

în continuare vorbitorul s-a referit la o 
serie de probleme actuale privind dezvolta
rea industriei și agriculturii județului. în 
județul dv. — a spus vorbitorul — agricul
tura are o pondere însemnată ; cu toate că 
în acest an au fost condiții mai grele decit 
în alte părți, ați obținut unele rezultate 
bune, chiar și la grîu. Iar culturile de 
toamnă, porumbul, sfecla de zahăr și altele 
se prezintă bine și aveți condiții să obți
neți recolte bune. Ne-am convins că aveți 
în județ o țărănime harnică, talentată, care 
lucrează cu multă pricepere pâmîntul. Eu 
v-aș ruga, ținînd seama că aceasta este o 
ședință de lucru, să-mi permiteți a mă 
referi și la unele probleme mai concrete 
din județ, tocmai pentru a se trage unele 
învățăminte. Desigur, tovarăși, în industrie 
aveți multe realizări bune, trebuie însă să 
țineți seama că aveți multe de făcut pen
tru a ridica nivelul activității în toate uni
tățile economice. Se resimte necesitatea ca 
organele de partid, conducerile economice 
să dea atenție îndeplinirii cu consecvență 
a hotărîrilor adoptate de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a partidului. 
Nu în toate întreprinderile s-au dus pînă la 
capăt măsurile pentru organizarea științi
fică a producției și a muncii,

Referindu-se la probleme actuale ale si
tuației internaționale, vorbitorul a arătat: 
Partidul nostru militează cu toată hotărî
rea pentru întărirea unității țărilor socia
liste și dezvoltarea relațiilor dintre ele pe 
baza principiilor respectării independenței 
naționale, a suveranității, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile interne, în
trajutorării tovărășești. După părerea par
tidului nostru, problemele care se ivesc între 
țările socialiste, între partide, deosebirile 
de păreri trebuie rezolvate pe calea discu
țiilor de la partid la partid, de la conduce
re la conducere, cu răbdare și cu toată 
grija de a nu permite înrăutățirea relațiilor 
reciproce, pentru a asigura întărirea prie
teniei și colaborării frățești.

în încheiere tov. Virgil Trofin a spus : 
Pentru construirea socialismului și comu
nismului, poporul nostru este chemat să 
facă eforturi tot mai mari în acti
vitatea economică și socială, să asigure o 
participare tot mai largă a tuturor celor ce 
muncesc la dezvoltarea patriei socia
liste. Nu încape îndoială că activitatea pe 
care a desfășurăm pentru înflorirea țării 
noastre slujește întrutotul intereselor so
cialismului, unității țărilor socialiste, în
tăririi sistemului mondial socialist.

în numele Comitetului Central al parti
dului, îngăduiți-mi să transmit succese în 
activitatea dv. de zi cu zi pentru fericirea 
și prosperitatea poporului român.

întreaga adunare a prilejuit o viguroasă 
manifestare a unității oamenilor muncii în 
jurul partidului, al Comitetului său Central, 
o puternică afirmare a hotărîrii poporului 
nostru de a înfăptui neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului.

De-a lungul ultimilor 
ani, în mai multe rînduri, 
conducerea partidului și 
statului nostru a pus în a- 
tenția cadrelor din econo
mie problema atingerii în- 
tr-un timp scurt a parame
trilor tehnici și economici 
proiectați la noile capaci
tăți industriale intrate în 
funcțiune. Cu fiecare pri
lej, a fost subliniată covîr- 
șitoarea înrîurire pe care 
rapida maturizare econo
mică a noilor unități și ca
pacități industriale o are 
asupra creșterii continue a 
avuției țării, a venitului 
național — sursa sigură a 
progresului economic neîn
trerupt, a ridicării nivelu
lui de trai al poporului. în- 
țelegînd importanța acestei 
cerințe economice majore, 
colectivele din numeroase 
unități industriale noi au 
realizat înainte de termen 
principalii indicatori tehni- 
co-economici proiectați. Sa 
evidențiază în mod deose
bit colectivele de la cen
trala hidroelectrică de pe 
Argeș, instalația de craca
re catalitică de la Rafină
ria Brazi, fabrica de plăci 
aglomerate din lemn de la 
C.I.L. Sighetul Marmației, 
secția de plăci de azboci
ment de la Fabrica de ci
ment Bîrsești-Tg. Jiu, Fa
brica de confecții Craiova, 
Fabrica de pîine Tr. Seve
rin și altele.

Anumite unități șl capa
cități industriale, după ex
pirarea termenului de atin
gere a parametrilor tehnici 
și economici, au continuat 
însă, din diverse cauze, să 
funcționeze sub cotele pre
văzute în proiecte. O ano
malie care, bineînțeles, nu 
putea să dăinuie. De aceea, 
încă din prima jumătate a 
anului trecut, la indicația 
conducerii partidului au 
fost constituite, pentru fie
care din aceste unități, 
largi colective de specia
liști, menite să examineze 
cauzele nerealizării unor 
indicatori tehnico-econo- 
mici și să stabilească mă
surile care să-i aducă la 
nivelele prevăzute în pro
iecte.

Cu ce rezultate s-a sol
dat aplicarea măsurilor 
preconizate de colectivele 
amintite ? în mare parte 
am aflat răspuns la această 
întrebare într-o discuție 
avută cu specialiști din 
C.S.P., care ne-au spus că, 
la sfîrșitul primului tri
mestru din acest an, 22 din
tre capacitățile de produc
ție industrială ce se aflau 
de mai multă vreme sub 
prevederile proiectelor reu
șiseră să atingă în totali

tate parametrii prevăzuți. 
Alte peste 50 de capacități 
funcționau la aceeași dată 
cu marea majoritate a in
dicatorilor realizați. Prin
tre unitățile și instalațiile 
ce s-au conectat cu între
gul lor potențial productiv 
în circuitul economiei na
ționale se numără și insta
lația de cauciuc de la 
Combinatul de cauciuc sin
tetic și produse petrochi
mice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Din relatările ing. Petre 
Bunea, directorul general 
al combinatului, am reținut 
că ridicarea potențialului

ția de melană nu a lucrat 
la nivelul parametrilor pre
conizați. Interesîndu-ne 
care a fost evoluția indica
torilor în ultima perioadă 
la această instalație, tov. 
Virgil Saveluc. inginer șef 
de producție la sectorul 
melană, ne atrage atenția 
că practic nu mai sînt cine 
știe ce probleme de rezol
vat „Se poate aprecia că 
în acest an se va produce 
revirimentul așteptat la in
stalația de melană — con
sideră interlocutorul. La 
toți indicatorii planului în
registrăm apreciabile de
pășiri. După rezultatele de

sia care a coordonat lu
crările pentru atingerea pa
rametrilor la instalația de 
melană, ocupîndu-se îndeo
sebi de aspectele tehnice 
ce se ridicau aici, le-au 
minimalizat oarecum pe 
cele organizatorice care vi
zau, îndeosebi, folosirea for
ței de muncă.

Căutînd să aflăm ce s-a 
întreprins pe această linie, 
inginerul șef de producție 
din sector ne-a spus că 
se va aplica un program 
de raționalizare a consumu
lui de forță de muncă în 
sectorul melană și că rezul
tatul se va lua în calcul

măr din capacitățile de 
producție puse în funcțiu
ne în urmă cu 3—4 ani, a 
devenit necesar să se mo
difice indicatorii tehnico- 
economici aprobați inițial 
— ne-a spus interlocutorul. 
La jumătatea lunii august, 
cea mai mare parte a do
cumentației pentru aceste 
instalații se afla depusă la 
C.S.P. pentru avizare.

— Sînt însă și unele in
stalații care se află încă în 
perioada de atingere a pa
rametrilor sau la care, deși 
termenul a expirat recent, 
nu s-au atins toți parame
trii. Ce anume are te ve-

La fiecare din noile unități industriale

Realizarea indicatorilor
proiectați

tehnic și economic al aces
tei instalații la nivelul pa
rametrilor proiectați a ne
cesitat — pe lîngă aplicarea 
necondiționată a unui an
samblu de măsuri organiza
torice — și unele măsuri 
pur tehnice : înlăturarea 
posibilității de degradare a 
catalizatorului, stabilirea 
unui regim constant de coa
gulare și separare, folosirea 
unor rețete accelerate, îm
bunătățirea sistemului de 
regenerare a solventului 
ș.a. La numai șase luni de 
la aplicarea acestui „trata
ment forte**, adică spre 
sfîrșitul anului trecut, in
stalația de cauciuc ajunsese 
să lucreze cu mai bine de 
1 000 t cauciuc peste limita 
maximă proiectată. Conco
mitent au fost atinși și in
dicatorul productivității 
muncii și cel al prețului de 
cost. Pentru acest an „șta
cheta** a fost ridicată cu 
alte două gradații, ceea ce 
echivalează cu 2 000 tone 
cauciuc peste nivelul reali
zărilor din 1967.

Ne-am deplasat și la Uzi
na de fibre sintetice Săvi- 
nești. Multă vreme după in
trarea în funcțiune, instala-

pînă acum, socotim că în 
1968 putem depăși capaci
tatea de producție proiecta
tă cu circa 200 tone**.

— Care este evoluția ce
lorlalți indicatori în raport 
cu prevederile din proiect ?

— Doar productivitatea 
muncii nu se încadrează. 
S-au făcut numeroase mo
dificări de faze tehnologice, 
a fost necesar să introdu
cem în unele secții patru 
schimburi în loc de trei, 
ceea ce a dus la crește
rea numărului de salariați.

întrerupem aici dialogul 
pentru a face cîteva apre
cieri de ordin general. Prin 
perfecționările tehnice și 
tehnologice aduse instala
țiilor s-a reușit să se atin
gă nivelul capacității pro
iectate. Reducerea simțitoa
re a principalelor consu
muri specifice a dimensio
nat prețul de cost pe mă
sura prevederilor din pro
iect. Nu ne-a fost greu să 
r.e convingem că în aceste 
direcții s-au depus serioase 
eforturi. Fără a le știrbi cî- 
tuși de puțin considerația 
ce li se cuvine, ne îngăduim 
să apreciem că specialiștii 
uzinei și, în general, comi-

la întocmirea documentației 
de reactualizare a indicato
rului productivității muncii. 
De fapt această operație 
trebuia clarificată mai de 
mult. Este de dorit ca cel 
puțin acum analiza utili
zării forței de muncă de la 
sectorul de melană să se 
facă cu deosebit simț de 
răspundere, astfel ca do
cumentația ce va fi apro
bată să reflecte fidel nece
sarul real de muncitori de 
la fiecare loc de muncă.

întrucît o parte dintre 
capacitățile și instalațiile 
aflate în situația de a nu-și 
fi ațină integral parametrii 
proiectați sînt din ramura 
industriei chimice, am ți
nut să cunoaștem ce anu
me și-au propus forurile 
ministerului de resort 
pentru lichidarea situației 
anormale în care se găsesc 
acestea. Ne-am adresat tov. 
Mihai Moldovan, director 
în Ministerul Industriei 
Chimice :

— Datorită schimbării 
între timp a condițiilor 
tehnologice, a surselor de 
materii prime, a prețurilor 
de achiziție etc, la un nu-

dere ministerul pentru a- 
ceastă categoria de insta
lații ?

— Pentru o parte din a- 
ceste instalații existau pla
nuri de măsuri întocmite 
încă în 1967. Cu cîteva luni 
în urmă, am revăzut toate 
aceste planuri. La marea 
majoritate a acestor insta
lații, planurile de măsuri 
reactualizate au și fost a- 
vizate de conducerea mi
nisterului. La restul, avi
zarea măsurilor revăzute șt 
completate se va termina 
în cursul lunii august a.c. 
Organele ministerului nos
tru vor urmări cu stăruin
ță aplicarea măsurilor sta
bilite. încît să se evite ori
ce tărăgănare, să se creeze 
condiții ca și aceste capa
cități de producție să a- 
tingă în scurt timp toți in
dicatorii proiectați.

— Din experiența de 
pînă acum se desprinde că 
la noile capacități din in
dustria chimică ce urmea
ză să intre în funcțiune în 
acest an trebuie luate de 
la început riguroase măsuri 
tehnice și organizatorice, 
prin care să se asigure 
funcționarea lor în scurt

timp la nivelul parametri
lor proiectați. Ce a între
prins conducerea ministe
rului în acest sens 1

— Se poate spune că 
pentru toate întreprinderi
le și instalațiile ce urmea
ză a intra în funcțiune în 
acest an sînt constituite 
colective coordonatoare, 
formate din specialiști ai 
ministerului și ai institu
telor de cercetări și proiec
tări, care au sarcina și 
împuternicirea ca, încă din 
primul moment al apariției 
unor greutăți, să ia măsu
rile organizatorice și tehni
ce cele mai potrivite pen
tru asigurarea unei evolu
ții normale în atingerea 
parametrilor tehnici și e- 
conomici.

★

Ancheta noastră relevă 
că, în intervalul de timp 
care s-a scurs din momen
tul abordării temeinice și 
organizate a factorilor care 
stînjeneau buna funcțio
nare a unor capacități in
dustriale, o parte dintre 
acestea au ajuns să lucreze 
la nivelul capacității pro
iectate sau chiar să o și 
depășească, în condițiile u- 
nui nivel ridicat de eficien
tă. Alte instalații, chiar 
dacă nu și-au atins inte
gral parametrii, sînt în 
mare măsură pe cale să în
lăture și ultimele obstacole 
care le stau în cale spre 
o deplină maturizare eco
nomică. Deși relativ puține 
la număr, din păcate mai 
sînt anumite instalații la 
care lucrurile continuă să 
se desfășoare nesatisfă
cător sau, chiar dacă s-a 
încercat o redresare, mij
loacele de intervenție, așa 
cum s-a văzut și din an
cheta noastră, nu au fost 
cele mai potrivite.

Este o cerință economică 
esențială ca, în scurt timp, 
și aceste capacități de pro
ducție industrială să lucre
ze la nivelul indicatorilor 
tehnici si economici proiec
tați De aceea este absolut 
necesar ca ele să se afle în 
permanentă în atenția spe
cialiștilor și factorilor do 
conducere din ministerele 
de resort. Numai prin 
atingerea tuturor para
metrilor proiectați la a- 
ceste unități industriale, 
prin alinierea lor la avan
sul general, vor fructii"’*'* 
din plin fondurile mate
riale și bănești cheltuite de 
stat pentru construirea lor, 
contribuind la creșterea a- 
vuției naționale, la accele
rarea progresului economic 
și social al tării.

loan ERHAN

DOUĂ DECENII DE ACTIVITATE A SECURITĂȚII STATULUI

La 30 august se împlinesc 
douăzeci de ani de la în
ființarea Securității de stat 
— instrument al puterii 
oamenilor muncii, al apă
rării cuceririlor revoluțio
nare ale poporului.

Ne sînt vii în amintire 
eroismul și abnegația cu 
care, în anii ce au urmat 
eliberării României, cînd 
poporul și-a luat soarta în 
propriile mîini, masele 
populare, în frunte cu co
muniștii, au înfăptuit, cu 
prețul mqltor sacrificii, 
profundele transformări 
revoluționare care au 
schimbat din temelii înfă
țișarea țării. Lichidarea 
claselor exploatatoare, dez
voltarea puternică a forțe
lor de producție, a întregii 
economii naționale, a ști
inței Și culturii, înalta con
știință politică a oameni
lor^ muncii, întărirea conti
nuă a alianței muncito- 
rești-țărănești, a unității șl 
frăției tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de na
ționalitate, în jurul Parti
dului Comunist Român, 
sînt factorii hotărîtori care 
stau la temelia forței și 
trăinicie! orînduirii noastre 
socialiste, constituie cheză
șia dezvoltării ei neconte
nite.

în marile bătălii de cla
să, conduse de partid, îm
potriva forțelor reacțiunii 
ajutată de cercurile impe
rialiste de peste hotare, or
ganele de securitate și-au 
cîștigat încrederea și spri
jinul oamenilor muncii prin 
dîrzenia și abnegația cu 
care și-au consacrat forțele 
apărării cuceririlor revo
luționare, intereselor sta
tului socialist, împotriva 
uneltirilor dușmanilor po
porului. în conștiința ma
selor a pătruns adînc con
vingerea, verificată de în
treaga dezvoltare social-is- 
torică a tării în ultimul 
sfert de veac, că organele 
noastre de securitate re
prezintă un scut de nădej
de al cuceririlor poporului, 
aportul lor este încorporat 
în realizările obținute în 
toate sectoarele construc
ției socialiste, în consolida
rea continuă a orînduirii 
noastre sociale și de stat.

Patriotismul înflăcărat, 
devotamentul față de cauza 
socialismului, vitejia și ne- 
înfricarea în înfruntarea 
cu elementele dușmănoase 
din interior și cu agenții 
serviciilor de spionaj, iată 
calitățile politico-morale pe 
care partidul și statul nos
tru le-au cultivat și le cul
tivă te rîndul ofițerilor, 
subofițerilor, gradaților șl

soldaților de securitate, 
pentru ca aceștia să răs
pundă cu cinste nobilei mi
siuni încredințate de po
por. Perfecționîndu-și con
tinuu pregătirea militară și 
profesională, însușindu-și 
tactica, metodele și proce
deele specifice activității 
lor, cadrele Securității au 
dovedit, de-a lungul anilor, 
simț de răspundere și pers
picacitate în îndeplinirea 
îndatoririlor ce le revin. 
Acționînd cu dîrzenie îm
potriva dușmanilor orîn
duirii noastre socialiste, 
aparatul de securitate a 
contribuit la identificarea 
și arestarea agenturilor de 
spionaj care au acționat în 
România sub conducerea 
unor misiuni militare 
străine; la capturarea a 
numeroase grupuri de 
spioni strecurațl în țara 
noastră, la descoperirea u- 
nor sabotori, diversioniști 
si teroriști.

Pe frontul fără tranșee 
au căzut, animați de fier
binte patriotism, mulți fii 
devotați ai poporului, mili
tari din aparatul de secu
ritate. Vor rămîne neșterse 
în amintirea noastră nume
le maiorului Constantin 
Vieru, locotenentului ma
jor Ștefan Vămanu, locote- 
nenților Iosif Șipoș și Ion 
Jora, sublocotenentului 
post-mortem Constantin A- 
păvăloaie, caporalului Ale
xandru Belate și ale altor 
ofițeri, subofițeri și ostași 
din unitățile de securitate. 
Jertfa lor constituie un mi
nunat exemplu de dragoste 
de patrie. Cinstind me
moria celor care au că
zut la datorie, ne an
gajăm, la această săr
bătorească aniversare, să 
slujim cu aceeași înflăcă
rare, devotament și spirit 
de sacrificiu cauza sfîntă a 
libertății poporului, inde
pendența și suveranitatea 
României socialiste.

Partidul și întregul po
por român au dat o înaltă 
apreciere activității apara
tului de securitate. în le
gătură cu munca Securită
ții de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta 
la consfătuirea cu activul 
nostru de bază din iulie 
1967 că Securitatea — ca 
instrument al puterii oame
nilor muncii, chemată să 
apere cuceririle revoluțio
nare ale celor ce muncesc 
împotriva uneltirilor și ac
țiunilor dușmanilor con
strucției socialiste — „și-a 
îndeplinit în bune condiții 
menirea sa. Activitatea or
ganelor de securitate este o 
parte integrantă a activi
tății generale a statului so-

lon STĂNESCU
președintele Consiliului Securității Statului

cialist, rezultatele muncii 
lor oglindindu-se în succe
sele de ansamblu ale tării 
noastre**.

Prețuirea pe care parti
dul, întregul popor, o acor
dă cadrelor din organele de 
Securitate, contribuției lor 
la procesul revoluției și 
construcției socialiste, nu 
înseamnă, firește, ignora
rea faptului că în decursul 
anilor s-au comis unele a- 
buzuri și încălcări ale le
galității socialiste. Fără a 
identifica nici o clipă a- 
ceste fapte nedemne cu 
munca Securității te an
samblul ei, partidul nostru 
a demascat și a tras la răs
pundere pe cei vinovați, a 
reabilitat memoria luj Pă- 
trășcanu și a altor militanți 
de frunte ai partidului care 
au căzut victime represiu
nilor. Acest act de dreptate 
socială a întrunit adeziunea 
întregului partid, a între
gului popor. Gravele sama
volnicii și ilegalități care 
au avut loc într-o anumită 
perioadă în țara noastră, 
încercările de a transforma 
Securitatea într-un organ 
situat deasupra partidului 
și statului — acțiuni în ca
drul cărora rolul principal 
l-a avut Alexandru Dră- 
ghicj — sînt cu desăvîrșire 
străine socialismului, con
trare intereselor lui. De 
aceea, partidul a stabilit 
măsuri corespunzătoare 
pentru a face cu neputință 
repetarea în viitor a unor 
asemenea abuzuri șl ne
dreptăți.

După cum este cunoscut. 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. a subliniat în mod 
deosebit necesitatea întări
rii legalității socialiste ca o 
premisă esențială a întări
rii democratismului orîn
duirii noastre. în ultimii 
ani, conducerea partidului 
a acționat cu fermitate și 
perseverență pentru a asi
gura întărirea legalității în 
toate domeniile vieții so
ciale și economice, a im
primat, în activitatea orga
nelor de partid și de stat, 
un înalt spirit de răspun
dere pentru respectarea 
legilor țării, a drepturilor 
și intereselor cetățenilor, 
în perioada ce a urmat 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R., Comitetul Central 
a adoptat un șir de măsuri 
pentru a preîntîmpina orice 
manifestări de abuz, ori
ce încălcări ale legalității.

Prin aplicarea acestor mă
suri s-a creat cadrul orga
nizatoric și juridic necesar 
continuei întăriri a ordinii 
de drept, respectului față 
de interesele legale și li
bertățile cetățenilor. în fe
lul acesta, ca urmare a în
tăririi legalității, precum 
șl a introducerii principiu
lui muncii colective în 
activitatea organelor Se
curității, a fost elimi
nată posibilitatea ca o 
singură persoană să decidă 
în mod arbitrar în proble
me de mare însemnătate 
privitoare la drepturile si 
libertățile cetățenilor. Toa
te măsurile de întărire a o- 
rînduirii de drept inițiate 
de partid sînt menite să a- 
pere interesele societății, 
să garanteze atît exercita
rea în bune condiții a în
datoririlor ce revin orga
nelor de stat, cit și deplina 
realizare a drepturilor și 
libertăților înscrise în Con
stituție.

Viața a demonstrat că 
garanția rezolvării juste, 
conforme cu cerințele de
mocrației și legalității so
cialiste, cu interesele po
porului. a misiunilor de de
osebită însemnătate ce stau 
în fața Securității constă în 
conducerea sa de către 
Partidul Comunist Român. 
După cum se știe, Consiliul 
Securității Statului își des
fășoară activitatea sub con
ducerea și îndrumarea ne
mijlocită a C.C. al P.C.R., a 
guvernului, iar organele 
județene și orășenești de 
partid exercită controlul a- 
supra întregii activități a 
organelor locale ale Secu
rității. în felul acesta s-a 
pus capăt oricărei posibili
tăți de revenire la stările 
de lucruri din trecut, cînd 
s-au manifestat tendințe de 
sustragere a organelor de 
securitate de sub controlul 
organelor de partid, ceea 
ce. evident, a îngreunat e- 
vitarea unor abuzuri si gre
șeli.

în concepția partidului 
nostru. întărirea legalității 
reprezintă o parte inte
grantă a vastei și multila
teralei acțiuni inițiate de 
partid pentru lărgirea de
mocrației socialiste, pentru 
punerea în valoare a uria
șului potențial de afirmare 
a forței creatoare a po
porului. Așa cum se subli
niază în documentele Con
gresului al IX-lea al P.C.R.,

respectarea neabătută a 
Constituției, a tuturor le
gilor țării, a normelor de 
conviețuire socială repre
zintă o condiție de seamă 
a întăririi continue a de
mocrației noastre socialiste.

De importanță covîrși- 
toare pentru orientarea în
tregii activități a aparatului 
de securitate în spiritul e- 
chității și justiției sociale, 
sînt hotărîrile plenarelor 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român 
din iunie 1967 șl aprilie 
1968, care au adoptat mă
suri de excepțională însem
nătate pentru consolidarea 
orînduirii noastre sociale și 
de stat. Partidul nostru su
bliniază că respectarea 
strictă, necondiționată a 
legalității este o premisă 
esențială a lărgirii demo
crației socialiste.

Un moment important în 
cadrul procesului inițiat de 
partid, de continuă adîn- 
cire a democratismului so
cialist. de perfecționare a 
întregii legislații, de adap
tare a întregului sistem de 
conducere statală la confi
gurația economică si social- 
politică a României contem
porane l-a constituit adop
tarea noului Cod penal. 
Fundamentat pe principiul 
legalității încriminării pe
depsei. în virtutea căruia 
numai legea penală este a- 
ceea care stabilește faptele 
ce constituie infracțiuni si 
determină pedepsele și mă
surile educativ-preventive 
ce se aplică celor ce le să- 
vîrșesc. noul Cod penal re
prezintă un prețios aiutor 
și îndreptar pentru toți cei 
care își desfășoară activita
tea în cadrul instituției 
noastre, o garanție pentru 
a preveni orice abuzuri si 
ilegalități, pentru a orienta 
întreaga lor muncă în con
formitate cu legea. în spi
ritul legii.

Partidul nostru, Comitetul 
său Centra] orientează ac
tivitatea Securității statu
lui te direcția zădărnicirii 
acțiunilor pe care agenții 
cercurilor agresive impe
rialiste le întreprind împo
triva statului nostru, pre
cum și a actelor săvîrșite 
de elementele descompuse 
ce intră în solda imperia
lismului. încadrîndu-și ac
tivitatea în prevederile 
constitutionale, ofițerii de 
securitate sînt hotărîți 
să acționeze în deplină 
conformitate cu legile ță
rii, dovedind discernămînt 
politic și simț de răspun
dere în stabilirea și clarifi
carea faptelor, pentru a-și 
realiza, în cele mai bune 
condiții, atribuțiile ce le

revin în apărarea orîn
duirii socialiste, a dreptu
rilor și libertăților cetă
țenești.

In activitatea noastră 
ținem seama de indicația 
conducerii de partid pri
vind necesitatea de a ști să 
deosebești activitatea rău
voitoare a elementelor 
dușmănoase, de criticile în
dreptățite ale cetățenilor. 
Nu numai că nu trebuie să 
privim cu suspiciune criti
cile la adresa neajunsuri
lor din diferite domenii de 
activitate ci, dimpotrivă, 
să vedem te ele o expresie 
a încrederii oamenilor 
muncii în organele de 
partid și de stat, a dorin
ței lor de a contribui Ia 
perfecționarea activității 
acestora, ca un ajutor efec
tiv acordat de masele 
populare în sesizarea și în
lăturarea deficiențelor.

Subliniind rolul însem
nat ce revine organelor de 
securitate în apărarea cu
ceririlor revoluționare ale 
poporului, conducerea de 
partid cere organelor de 
securitate să întărească 
continuu legăturile cu ma
sele. Clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, 
strîns unite în jurul parti
dului, reprezintă o forță 
uriașă în apărarea cuceri
rilor revoluționare ale po
porului. Cu cît vor fi mai 
trainice, mai puternice 
legăturile organelor de 
securitate cu masele largi 
ale poporului, cu cît își vor 
asigura sprijinul acestora 
în întreaga lor activitate, 
cu atît vor fi create con
dițiile cele mai favorabile 
îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor de răspundere ce 
stau în fața organelor de 
securitate.

La împlinirea a două de
cenii de la crearea organe
lor de securitate ne expri
măm adeziunea deplină 
față de politica internă și 
externă a Partidului Co
munist Român, hotărîrea 
de a ne consacra toate for
țele înfăptuirii neșovăitoa
re a sarcinilor ce ne revin, 
de a manifesta în munca 
noastră un neșovăitor spi
rit de partid, de a nu uita 
nici o clipă îndatoririle pe 
care le avem în apărarea 
cuceririlor revoluționare 
ale poporului. Aceasta nu 
este o simplă profesiune de 
credință, ci hotărîrea ne
strămutată a întregului 
personal al Securității sta
tului. în felul acesta înțe
legem să ne facem datoria 
față de popor, să răspun
dem prin fapte încrederii 
acordate de partid și gu
vern.
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Delegația Partidului Comunist 

din Republica San Marino, formată 
din tovarășii Ermenegildo Gaspe- 
roni, secretar general, și Umberto 
Barulli, membru al Biroului Politic 
al partidului, care se află în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.,

a vizitat în cursul zilei de miercuri 
întreprinderea agricolă de stat 
„30 Decembrie".

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășul Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă".

x

Comitetul Executiv al Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum, 
dînd expresie gîndurilor tuturor 
membrilor și lucrătorilor cooperati
velor de consum din România, a 
primit cu puternică însuflețire și de
plină aprobare Declarația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii Socia
liste România cu privire la princi
piile de bază ale politicii externe a 
României. Noi vedem în acest act 
adoptat de organul suprem al puterii 
noastre de stat expresia înaltei res
ponsabilități pentru destinele po
porului nostru, pentru cauza unității 
și prieteniei țărilor socialiste, a co
laborării pașnice între toate po
poarele lumii.

împreună cu întregul popor sîntem 
pătrunși de o adîncă, de nețărmuri
tă încredere în Partidul Comu
nist Român, în Comitetul său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și dorim să ne 
exprimăm și cu acest prilej nemăr
ginita noastră recunoștință pentru 
înțelepciunea, principialitatea și con
secvența cu care conduc poporul ro
mân pe căile construcției socialiste, 
ale înfloririi și propășirii multilate
rale a României socialiste. Dorim, de 
asemenea, să reafirmăm sprijinul 
neprecupețit, fără rezerve, pe care 
masa cooperatorilor din țara noas
tră, împreună cu întregul popor, îl 
acordă politicii externe a partidului 
și statului nostru, acțiunilor între
prinse pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre statele socialiste pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului socialist, a respec
tării independenței și suveranității 
fiecărv stat, a egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile interne,

de înaltele principii cu- 
Declarația Marii Adunări 
a Republicii Socialiste 
milioanele de membri

a avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești — principii care re
prezintă unul din factorii funda
mentali ai mersului înainte al orîn
duirii socialiste și comuniste, al în
făptuirii idealurilor de dreptate so
cială și națională ale tuturor po
poarelor. Sîntem convinși că respec
tarea neabătută a acestor principii 
corespunde atît intereselor proprii 
ale fiecărui popor cît și intereselor 
țărilor socialiste, creșterii influenței 
și prestigiului lor pe arena interna
țională.

Animați 
prinse î.n 
Naționale 
România,
cooperatori și lucrătorii din coopera
ția de consum, alături de întregul 
nostru popor, strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist Român, se an
gajează să dea întreaga lor contri
buție la dezvoltarea orînduirii noas
tre socialiste, a economiei noastre 
naționale, spre binele poporului nos
tru, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liul de Stat și guvernul țării că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a ne îndeplini sarcinile ce ne revin 
în marea operă de desăvîrșire a 
construcției socialiste, de înflorire 
continuă a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

COMITETUL EXECUTIV 
AL UNIUNII CENTRALE 

A COOPERATIVELOR 
DE CONSUM 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMÂNIA

Uniunea artiștilor plastici, toți 
artiștii din Republica Socialistă Ro
mânia am luat cunoștință cu adîncă 
satisfacție de Declarația adoptată de 
sesiunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale cu privire la princi
piile de bază ale politicii externe a 
țării noastre. Acest document de o 
importanță excepțională pentru rela
țiile dintre statele socialiste și dintre 
toate popoarele lumii exprimă cu 
fermitate și claritate politica parti
dului și statului de înaltă principia
litate, întemeiată pe aplicarea fidelă 
și creatoare a marxism-leninismului, 
expresie a încrederii depline și de- 
săvîrșite a poporului nostru în desti
nele socialismului și, totodată, răs
punde intereselor profunde ale con
solidării sistemului mondial socialist, 
ale progresului și păcii în lumea în
treagă.

Artiștii plastici din patria noastră, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, își exprimă deplina lor 
adeziune față de poziția hotărîtă și 
consecventă a partidului și statului 
nostru privind respectarea în rela
țiile dintre state a principiilor de 
independență și suveranitate națio
nală, a deplinei egalități în drepturi, 
a neamestecului în treburile interne 
ale altor state și a dreptului intan
gibil al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur propriile destine, de a-și re
zolva pe cale pașnică divergențele.

Sîntem convinși că numai pe baza 
acestor principii pot fi asigurate 
unitatea dintre partidele comuniste 
și muncitorești, solidaritatea frățeas
că a țărilor socialiste, coeziunea tu
turor forțelor progresiste din întrea-

ga lume în lupta pentru libertate și 
umanism, pentru un viitor luminos 
ferit de tragediile trecutului.

împărtășim din toată inima ideile 
exprimate în documentele de partid 
că nu există probleme ivite în rela
țiile dintre partidele comuniste, din
tre țările socialiste care să nu-și 
găsească rezolvarea pozitivă pe calea 
discuțiilor tovărășești purtate în 
spiritul stimei și înțelegerii re
ciproce.

Asigurăm conducerea de partid și 
de stat de sentimentul unanim de 
nemărginită încredere în politica 
fermă și plină de răspundere pentru 
soarta patriei noastre socialiste, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru traducerea în viață a principiilor 
exprimate în acest document istoric.

UNIUNEA 
ARTIȘTILOR PLASTICI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA

cfe prietenie sovieto-romenă
în timpul șederii în țara noastră, 

delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de V. P. Mos- 
kovski, membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a C.C. al P.C.U.S., redac
tor-șef al ziarului „Sovetskaia Ros- 
sia“, a vizitat fabrica de confecții și 
tricotaje „București", uzinele de uti
laj petrolier „1 Mai" din Ploiești, în
treprinderea de morărit și panificație 
„Dobrogea", Combinatul de indus
trializare a lemnului din Rîmnicu 
Vîlcea, cooperativa agricolă de pro
ducție „Drumul lui Lenin" din co
muna Palazu Mare, județul Constan
ta, Institutul de cercetări pentru vi
ticultură și vinificație Valea Călu
gărească. Membrii delegației s-au în- 
tîlnit cu reprezentanți ai organiza
țiilor de partid, de stat și obștești

din cadrul întreprinderilor și insti
tuțiilor vizitate și au fost primiți la 
Consiliul General A.R.L.U.S., pre
cum și de primul secretar al Comi
tetului județean Vîlcea al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Petre Dănică.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării^ revoluționare 
democratice din 
Doftana, Muzeul 
de pe litoral, au 
cultural-artistice.

Delegația a participat la adunareb 
festivă, precum și la parada militară 
ți demonstrația oamenilor muncii din 
Capitală cu prilejul zilei de 23 Au
gust.

Și 
România, Muzeul 
Satului, stațiunile 
vizionat spectacole

Numeroase scrisori și telegrame adresate Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal continuă să so
sească în aceste zile din toate colțurile țării. Semnatarii lor — oameni de 
cele mai diferite profesii și vîrste, bărbați și femei, colective de muncă din 
fabrici și instituții, organizații de partid etc. — își exprimă într-o unanimitate 
impresionantă atașamentul lor față de partid, față de întreaga politică internă 
șî externă a României socialiste, de cauza socialismului și păcii. Aceste 
mesaje sînt o ilustrare vie a simțămintelor de_ dragoste și încredere _ ale 
tuturor oamenilor muncii din țara noastră — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — față de Partidul Comunist Român, de conducerea de partid 
și de stat, a hotărîrii întregului popor de a nu-și precupeți forțele în munca 
și lupta pentru înflorirea continuă a patriei socialiste.

„Sînt alături de conducerea parti
dului, aprob din toată inima Decla
rația Marii Adunări Naționale pri
vind principiile pe baza cărora țara 
noastră înțelege să-și clădească re
lațiile cu țările socialiste — scrie în 
telegrama sa Vasile Tudorică, din 
Curtea de Argeș, membru de partid 
din 1932. Voi lupta neobosit pentru 
consolidarea socialismului, pentru în
florirea patriei".

„Nu sînt membră de partid, dar 
vă promit solemn să lucrez fără 
preget pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-mi revin 
partidului — scrie 
tehniciană Olimpia 
român, condus de partid, în frunte 
cu dumneavoastră, caută în perma
nență să dezvolte relații de priete
nie, colaborare economică, politică 
și culturală cu toate popoarele care 
construiesc socialismul. Vrem ca și 
de aci înainte această colaborare să 
se bazeze pe principiile cuprinse în 
declarația Marii Adunări Naționale".

din programul 
din Timișoara 

L. Ulița. Poporul

Electricianul Rusu I. Nicolae, din 
comuna Scorțoasa, județul Buzău, 
scrie secretarului general al C.C. al 
Partidului Comunist Român : „Am 
ascultat cu emoție cuvîntările dum
neavoastră și văd în ele întruchi
parea aspirațiilor întregului popor 
de a munci în pace, de a-și făuri 
un viitor strălucit. Vă doresc sănă
tate, fericire și viață lungă pentru a 
însufleți mai departe, în fruntea 
partidului și statului, activitatea 
poporului român". „Fiecare po
por are dreptul .la suveranitate și 
independență, nimeni nu-i poate răpi 
aceste drepturi — scrie din Sibiu 
Mircea Pătrășcanu. Mă bucur că 
partidul nostru activează neobosit 
pentru respectarea acestui drept în 
relațiile dintre state. Politica parti
dului nostru este politica fiecărui ce
tățean al României, a întregului po
por de pe meleagurile românești, care 
dorește să trăiască în pace, prietenie 
și frăție cu toate popoarele. Sînt si
gur că partidul nostru, conducătorii 
lui vor munci și de acum înainte cu 
același devotament pentru slujirea 
intereselor poporului muncitor".

Victor Buicu, maistru electrician 
din Craiova, tată a trei copii, scrie : 
„Doresc să-mi exprim în scris de
plina adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului nostru. 
Credeți-mă că inima mea bate ală
turi de cea a întregului partid și sînt 
însuflețit de voința de a lupta neo
bosit pentru a înmulți ceea ce a în
făptuit poporul nostru, angajat cu 
abnegație și devotament în înfăp
tuirea sarcinilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Am participat ca 
delegat la cel de-al IX-lea Congres, 
cunosc bine programul partidului 
nostru, izvorît din năzuințele cele 
mai fierbinți ale poporului nostru. 
Muncesc cît e ziua pentru fericirea 
familiei mele și nu voi precupeți 
nici un efort pentru înflorirea con
tinuă a patriei mele mîndre. Româ
nia socialistă".

Iosif Păsătoiu, veteran antifascist 
din București, condamnat la moarte 
în perioada celui de-al doilea război 
mondial, scrie : „Sprijin cu toată ar
doarea cuvîntările dumneavoastră și 
declarația Marii Adunări Naționale. 
Pătruns ca și dumneavoastră de a- 
celeași sentimente patriotice și in
ternaționaliste, voi lupta pentru glia 
strămoșească și libertățile cucerite, 
voi sprijini și de acum înainte po
litica partidului de dezvoltare a re-

lațiilor . prietenești cu toate țările so
cialiste, cu aceeași ardoare care m-a 
însuflețit, ca luptător antifascist, pen
tru demnitatea umană, în cursul ce
lui de-al doilea război mondial". 
„Sînt mîndru că sînt cetățean al Ro
mâniei socialiste și îmi exprim în
treg atașamentul față de politica in
ternă și externă a partidului și gu
vernului nostru" — scrie din comuna 
Dor Mărunt, județul Ialomița, Geor
ge Zamfir, student în filologie.

„Deși nu sînt membru de partid 
— scrie inginerul Mircea Constantin 
de la I.A.S. Nicorești, Tecuci — 
vreau să vă încredințez că pentru 
cauza partidului, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare ale poporu
lui sînt gata de orice sacrificii. Co
lectivul nostru a primit cu însufle
țire declarația Marii Adunări Națio
nale și își exprimă deplina aprobare 
față de principiile politicii externe 
a României socialiste".

Cetățeanul Parasca Adam, din 
orașul Rădăuți, scrie : „în perioada 
1945—1947, ca și mai tîrziu, am 
luptat și pe baricade, uneori corp 
la corp, cu reacțiunea grupată în 
jurul partidelor așa-zis istorice, 
am muncit pentru vindecarea răni
lor pricinuite de război pe trupul 
patriei, ca și în inimile oamenilor, 
pentru o viață mai bună, pentru a- 
plicarea neabătută a liniei politice 
a partidului. Cu aceeași hotărîre 
îmi exprim acum atașamentul față 
de partid, față de întreaga politică 
internă și externă a țării noastre".

într-o telegramă semnată de 
general-Iocotenent Ion Șerb și colo
nelul Gomoiu Gheorghe. se spune 
între altele : „Noi, generalii, ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii, elevii 
școlilor, liceelor militare și militarii 
în termen participant! la parada mi
litară de la 23 August ne exprimăm 
totala adeziune față de întreaga ac
tivitate desfășurată de Comitetul 
Central al partidului nostru, de gu
vernul țării, pentru întărirea siste
mului socialist mondial. Aprobăm

din toată inima întreaga politică in
ternă și externă a statului nostru, 
profund realistă și științifică, pă
trunsă de un înalt patriotism și in
ternaționalism proletar".

într-una din scrisorile adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu, semna
tara spune : „Sînt o simplă oficiantă 
la un oficiu poștal din Timișoara, 
sînt de naționalitate germană, mă 
numesc Rattinger Elisabeta, și nu 
am mai trecut prin asemenea eveni
mente ca acelea de acum. Ascultînd 
cuvîntările dumneavoastră, am ră
mas deosebit de impresionată. Pen
tru prima dată simt ce înseamnă cu 
adevărat dragostea de patrie".

„Poziția conducerii noastre de par
tid și de stat se bucură de încrede
rea nețărmurită a întregului popor 
și nu este nici o exagerare afir- 
mînd că prin glasul secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. vorbește în
tregul popor — arată în scrisoarea 
sa cetățeanul Zanea din Buhuși. Ca 
cetățean al României nu poate să 
nu mă impresioneze profund unita
tea deplină între popor și condu
cerea sa de partid și de stat, care 
a fost exprimată cu atîta putere în 
aceste zile". Exprimîndu-și adeziunea 
deplină față de politica internă și 
externă a României socialiste, co
muniștii de la Fabrica de încălță
minte „Solidaritatea“-Oradea scriu : 
„Asigurăm că sîntem alături trup și 
suflet de Partidul Comunist Român, 
de Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
hu vom precupeți nici un efort 
pentru triumful cauzei socia
lismului și comunismului, pentru 
aplicarea întocmai în viață a hotă- 
rîrilor partidului și guvernului, spre 
binele poporului, pentru a ridica pa
tria noastră pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației și progresului". 
Adresîndu-se în scrisoarea sa tova
rășului Nicolae Ceaușescu, electri
cianul Simhas Sebastian din Bacău 
spune : „Am ascultat cu emoție cu
vintele dumneavoastră și țin să vă 
asigur că mă alătur cu totul efortu
rilor pe care le-ați depus și le veți 
depune pentru binele patriei, pentru 
normalizarea relațiilor dintre țările 
socialiste. Această declarație, a 
unui tînăr familist în vîrstă de 25 
de ani, este făcută cu toată dragos
tea și sinceritatea față de cauza li
bertății și păcii, a prieteniei între 
clasa muncitoare, între popoarele 
din întreaga lume".

princi- 
in-'

Citind ultimele documente ale 
partidului și statului nostru, cuvîn
tările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mi-am dat seama și mai 
bine cît de perfect concordă poli
tica României pe plan intern, în
dreptată spre dezvoltarea multilate
rală a patriei și ridicarea nivelului 
de trai al poporului, cu politica in- 
ternaționalistă atașată idealurilor so
cialismului și păcii, promovată de 
partidul și statul nostru pe plan ex
tern.

O ilustrare fidelă a caracterului 
constructiv al politicii noastre ex
terne o constituie declarația adopta
tă zilele trecute de Marea Adunare 
Națională. După cum se arată în a- 
cest document, condiția fundamen
tală a desfășurării cu succes a co
laborării dintre statele socialiste, a 
întăririi alianței și unității lor, a li
chidării divergențelor existente este 
așezarea relațiilor pe baza
piilor marxism-leninismului, ale 
ternaționalismului proletar, pe baza 
respectării independenței și suvera
nității fiecărui stat, a egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, a avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești. De aici, 
fiecăruia din noi îi apare cu clari
tate preocuparea plină de răspundere 
a partidului și statului nostru față de 
soarta comunității țărilor socialiste, 
de întărirea unității și coeziunii lor.

Este un adevăr ce nu mai trebuie 
demonstrat că orice neînțelegere 
dintre țările socialiste, dintre comu
niști slăbește forța lor de luptă îm
potriva dușmanului comun — impe
rialismul.

Unit împreună cu întregul popor 
în jurul partidului, colectivul uzinei 
noastre își reafirmă hotărîrea ca 
prin munca sa, prin îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce îi revin 
să contribuie la înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste, la înfăp
tuirea politicii externe a României, 
îndreptată spre biruința ideilor so
cialismului și păcii în lume.

Florea TĂSICA
muncitor, Uzina de utilaj petrolier 
Tîrgoviște
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într-un moment de mare concen
trație a evenimentelor pe arena in
ternațională, într-unul din acele mo
mente în care rațiunea și luciditatea 
sînt mai scumpe și mai indispensa
bile ca oricînd, Partidul Comunist 
Român și-a demonstrat forța și vita
litatea, spiritul viu și clarviziunea 
— unitatea sa ideologică și politică, 
sub semnul căreia își îndeplinește 
rolul său de conducător încercat al 
poporului nostru.

Ultimele zile au fost martorele 
unor concludente manifestări ale 
atașamentului nețărmurit al întregu
lui nostru popor față de politica 
marxist-leninistă internă și externă 
a partidului, ale hotărîrii lui de a 
munci neabătut pentru ca România, 
în colaborare cu celelalte țări fră
țești, să atingă cele mai înalte culmi 
de civilizație socialistă și comunistă. 
Aidoma tuturor celor care și-au ex
primat și-și exprimă gîndurile lor 
cele mai intime, consider că a fi 
strîns uniți în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, al tovară
șului Ceaușescu, a depune toate

eforturile pentru ca hotărîrile 
Congresului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale să se traducă în 
fapte sînt datorii de onoare la care 
aspiră fiecare comunist, fiecare om 
al poporului nostru.

Expresiile de înaltă responsabili
tate față de soarta socialismului și 
a păcii, devotamentul și fidelitatea 
față de destinele națiunii noastre so
cialiste sînt constante ale politicii 
partidului nostru, care s-au eviden
țiat strălucit în aceste zile. Animați 
de acest spirit viu al partidului, 
intelectualii din toate generațiile ne 
consacram plenar edificării socialis
mului, stiăduindu-ne ca eforturile 
noastre pentru dezvoltarea științei 
și culturii, pentru pregătirea tinere
tului în școli și facultăți să dobîn- 
dească un tot mai bogat relief 
valori.

de

Prof. dr. docent
Nicolae BÂRBULESCU 
decanul Facultății de fizică 
la Universitatea din București
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La 28 august a plecat în Elveția 
delegația română condusă de George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, care va 
participa la lucrările Conferinței sta
telor neposesoare de arme nucleare, 
ce se va desfășura la Geneva între 
29 august — 28 septembrie. Din dele
gație mai fac parte ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, reprezentantul 
permanent al României pe lingă 
Oficiul O.N.U. — Geneva, și Mircea 
Rebreanu, deputat în Marea Aduna
re Națională, secretarul Comisiei ju
ridice a M.A.N. Delegația este în
soțită de consilieri și experți.

★
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
Sven Erik Nilsson, ministru fără 
portofoliu în guvernul suedez, cu 
soția, care ne-a vizitat țara la in
vitația secretarului general al Con
siliului de Miniștri.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost salutat de Ion 
Drăgan, secretarul general al Con
siliului de Miniștri, de reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față baronul Cari 
Rappe, ambasadorul Suediei la 
București, și membri ai ambasadei.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele suedez a avut convorbiri 
la Secretariatul general al Consi
liului de Miniștri, a făcut vizite la 
Ministerul Căilor Ferate, Ministerul 
Economiei Forestiere, Ministerul 
Justiției și Consiliul popular al mu
nicipiului București. De asemenea, 
a vizitat stațiuni de odihnă de pe 
litoral, precum și obiective indus
triale și culturale din Capitală și 
din alte localități din țară.

Marți noaptea s-a întors din Aus
tralia delegația de oameni de știință 
condusă de prof. dr. Irimie Staicu, 
membru corespondent al Academiei, 
directorul I.C.C.A., care a participat 
la lucrările celui de-al IX-lea Con
gres internațional de știința solului 
ce a avut loc la Adelaida.

La acest congres, membrii delega
ției noastre au prezentat comunicări 
din domeniile fizicii, clasificării și 
cartografierii solurilor, în care re
zultatele cercetării științifice din 
țara noastră au fost, ca și la prece
dentul congres găzduit la București, 
apreciate de specialiști.

★
Orchestra de muzică populară a 

Radiodifuziunii cehoslovace din ora
șul Brno, prezentă în țara noastră, 
a susținut primele spectacole pe lito
ral, în fața turiștilor aflați la odihnă 
în stațiunile Mamaia, Eforie Nord, 
Eforie Sud și Constanța. Miercuri, 
oaspeții cehoslovaci au prezentat un 
frumos program în stațiunea Techir- 
ghiol.

★
Miercuri la amiază a sosit în Ca

pitală Tomo Martelanaci, secretar 
pentru învățămînt . și cultură din 
R.S. Slovenia, care, la invitația Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți prof. univ. dr. do
cent Al. Bălăci, vicepreședinte 
C.S.C.A., precum_și reprezentanți 
ambasadei 
București.

R.S.F. Iugoslavia

al 
ai 
la

★
după-amiază a părăsit

ambasador
a! Republicii Socialiste
România in Republica

Argentina
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Victor Florescu a 
fost numit în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste ~ 
în Republica Argentina, în 
tovarășului Dumitru Fara, 
fost rechemat în centrala 
terului Afacerilor Externe.

România 
locul 

care a 
Minis-

(Agerpres)

Un da Mărit politicii partidului
întregul nostru popor și-a mani

festat adeziunea față de ideile fun
damentale care călăuzesc partidul și 
statul nostru în munca de construi
re a socialismului în România, idei 
bine definite în istoria anilor noștri. 
Aceste idei, principii, acțiuni și-au 
găsit noi exprimări în ultimul do
cument al Marii Adunări Naționale 
din republica noastră socialistă, cîș- 
tigînd o adeziune profundă, sinceră, 
unită a tuturor păturilor și catego
riilor sociale, adeziune manifestată și 
de data aceasta, așa cum s-a mani
festat în toate momentele decisive 
ale istoriei noastre din ultimele două 
decenii, cînd a trebuit să hotărîm 
soarta tuturor celor care trăim 
laolaltă în România — români, ma
ghiari, germani și alte naționalități.

Pentru noi scriitorii, care sesizăm 
și exprimăm conștiința marii mul
țimi, destinul ei, cu un simț de răs
pundere extrem de ascuțit, proble
mele se conturează și se centrează 
în esența spirituală cîștigată prin 
dezvoltarea sistemului nostru socia
list : libertatea și responsabilitatea 
cuvîntului scris, făurirea unui uma
nism socialist contemporan, a unui 
democratism socialist al gîndirii, con
tinuarea tuturor tradițiilor spirituale 
cinstite, frumoase, bune, construc
tive.

Scriitorii maghiari, definiți și prin 
îndatorirea lor de a exprima con
știința acelora din patria noastră în 
a căror limbă scriu, au dat dovadă 
și în aceste zile — împreună cu toți 
maghiarii din țara noastră, oameni 
simpli și intelectuali — prin scrisori
le, telegramele lor către conducerea 
partidului și statului că aprobă întru

totul principiile politicii externe a 
partidului și guvernului, împreună 
cu prietenii și colegii noștri români
— și poporul român — cu scriitorii
— și populația — de celelalte na
ționalități, într-o 
Scriitorii maghiari 
tr-un da hotărît 
față de principiile 
vernului, ale 
popor.
partidului și guvernului împreună cu 
toată populația țării șl împărtășim 
convingerea că și problemele cele 
mai spinoase apărute în relațiile 
dintre țările socialiste și partidele 
comuniste pot fi soluționate tovără- 
șește, cu răbdare, la masa de trata
tive, călăuziți de dorința înțelegerii 
internaționaliste. Numai o gîndi- 
re marxistă contemporană, baza
tă pe principiile egalității, in
dependenței naționale, suverani
tății statale, a neamestecului în 
treburile interne ale statelor, poate 
duce la întărirea socialismului, 
creșterea prestigiului 
mondial socialist. Numai 
țiune poate să ferească 
de azi de acte eronate.
rinta profundă de libertate, de uma
nism, de democrație, pentru un ade
vărat internaționalism socialist poate 
depăși momentele grele care se 
ivesc în prezent.

Scriitorii maghiari din România, 
laolaltă cu scriitorii români și cu 
cei aparținînd celorlalte naționalități 
conlocuitoare, strîns uniți, vom 
sprijini construirea orînduirii noas
tre socialiste.

strînsă unitate, 
accentuează prin- 
atașamentul lor 
partidului și gu

statului și întregului 
Sîntem strîns uniți în jurul

la
sistemului 

această ra- 
socialismul 
Numai do-

M6LIUSZ Jozsef
scriitor

Miercuri
Capitala Abdel Krim Ben Mahmoud, 
ministrul pentru problemele tinere
tului și sportului din Algeria, îm
preună cu Gosbah Anar și Fekral 
Ben Aii, directori în Ministerul pen
tru Problemele Tineretului și Sport, 
care, între 22 și 28 august, ne-au vi
zitat țara la invitația primului secre
tar al C.C. al U.T.C., Ion Iliescu, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
în timpul șederii în România, oaspe
ții au vizitat obiective economice, 
social-culturale, sportive și turistice 
din județele Prahova, Brașov și din 
municipiul București. Delegația a 
fost primită de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

în cursul vizitei, delegația alge
riană a avut convorbiri cu tovarășul 
Ion Iliescu, în cadrul cărora s-a efec
tuat un schimb de informații asupra 
activității tineretului din cele două 
țări și s-au discutat căile de dezvol
tare a cooperării bilaterale. Au avut 
loc, de asemenea, întrevederi cu 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, și Anghel Alexe, preșe
dintele Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport.

întîlnirile și discuțiile care au avut 
loc s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară: Vremea a fost în ge
neral instabilă, cu cerul variabil, mai 
mult noros. Au căzut averse locale 
însoțite de descărcări electrice în 
cea mai mare parte a țării. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la orele 14 oscila în
tre 18 grade la Tîrgu Mureș, Curtea 
de Argeș, Pitești și Titu și 29 grade 
la Avrămeni. în București : Vremea 
a fost relativ frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit. Vînt slab. 
Temperatura maximă a fost de 24 
de grade.

Timpul probabil 
30, 31 august și 1 
țară : Vremea va 
frumoasă. Cerul 
Vor cădea averse 
țării și izolate în 
intervalului. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10—20 grade, iar ma
ximele între 20—30 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă, cu cer schimbător, favorabil 
ploii slabe, după-amiază. Vînt slab 
pînă la potrivit Temperatura în 
creștere ușoară.

pentru zilele de 
septembrie a.c. în 
deveni în general 
va fi schimbător.
locale în vestul 
rest spre sfîrșitul

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 

35 din 28 august 1968 :
EXTRAGEREA I : 45 14 29 26 41 25 

— 12 49. Fond de premii ; 370 935 lei.
EXTRAGEREA A II-A: 38 28 33 

39 27 21 — 15 2. Fond de premii : 
283 230 lei.

o Trei copii „minune" : PATRIA
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Tarzan, omul maimuță : REPUBLICA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15,
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină — 20, FEROVIAR —
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 21, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
GRADINA EXPOZIȚIA — 19,45, 
DIONUL DINAMO — 20.
O Roata vieții : CAPITOL —
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, la grădină 
MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
o Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 19,45, 
GRĂDINA DOINA — 19,15.
o Fantomele se grăbesc : LUMINA — 
9,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
o Corabia „Pasărea albastră" : UNION
— 15,30 ; 20,30 — la orele 18 desene 
animate.
o Fantezlștll : DOINA — 9 ; 11 ; 13. 
o Eu, eu, eu șl... ceilalți : DOINA — 16 ;
18.15 ; 20,45.
e Hatari S VICTORIA — 9,30 ; 13,15 ; 
17 ; 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 
19,30.
O In orașul „S" : CENTRAL
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Camera în formă de „L" : SALA 
CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20,15.
o Șapte oameni de aur : BUCEGI — 
9 ; 11,15; 13,30 ; 16; 18,15; 20,30 la
grădină - 20, AURORA — 9,30 ; 12 ;
14.45 ; 17,15 ; 20, la grădină — 20,30.
O Intîlnlre în munți : EXCELSIOR —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
© Taffy șl vînătorul : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
o Premiere strict secrete : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Viva Maria : GLORIA
13.30 ; 16 ; ........................
9—15,45 în 
FLAMURA — a ; 11,1» ; 13,
18.15 ; 20,30, GRĂDINA TOMIS 
© Intre noi 
grădină 20.
o Pentru cîțlva dolari în plus : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
q Prin Kurdistanul sălbatic : DACIA
— 8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
© Studiu despre femei : UNIREA —
15.30 ; 18.
O Cînd tu nu ești i DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; “ 
o Piramida
— 10 ; "

8.30 ;

— 9 ; 11,15 ;
TOMIS -

18,15 ; 20,30,
13,30 ; 16 ;
3 — 19,30.

BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la

18,15 ; 20,30,
continuare ; 
— 9 ; 11,15 ;

20.
zeului Soare : GIULEȘTI 

15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA —
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, la 
grădină — 20.
O Domnișoarele din Rochefort: CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Moștenirea Iul Achille : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 { 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O o fată
18 ; 20,30.
© Duelul 
continuare ; 18 ;
MOȘILOR — 20.
O Aventurierii : VIITORUL — 15,30 ; 
10 ; 20,30. POPULAR _ 15,30 ; 18 ;
20,30.
© Dă laba, prietene 1: PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
o Vicontele plătește polița : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20, GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
o Caut o nevastă : VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
© Falsa liră de aur: RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; 20.15.
o Nebunul din laboratorul nr. 4: 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Alegere de asasini : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
o Judecata : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
o Nuntă la Malinovka: COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
O El Dorado : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
© Zorba grecul : CIRCUL DE STAT — 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Ea va rîde : PARCUL HERĂSTRĂU
— 19,45.
o Minunata Angelica t GRADINA 
VITAN — 19,45.
O Un bărbat șl o femeie : GRĂDINA 
UNIREA — 20.

ciudată J MOȘILOR — 15,30 ;

lung : VOLGA — 9—15,30 în
20,30, GRĂDINA

t V

PROGRAMUL I

10,00 — 10,30 — Telecronica economică. 
Tema : Respectarea contracte
lor economice. (Reluare).

17.30 — Pentru cel mici : „Hăinuța
iepurașului* de Tltel Constantl- 
nescu.

18,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină : Alimentația sugaru
lui sănătos și a celui bolnav". 
Prezintă dr. Augustin Mânu.

18.30 — Curs de limba rusă (reluarea
lecției a 6-a).

19,00 — Studioul pionierilor. „Tinerețe 
fără bătrînețe".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologie —• Pu

blicitate.
20,00 — Film serial „Bonanza".
20.50 — Arta plastică. Realismul (III). 

Prezintă Ion Frunzetti.
— Studioul de poezie : „Te laud, 

și te apăr, și te cînt".
— întrebări la care s-a răspuns, 

întrebări la care nu s-a răspuns 
încă... Emisiune de știință, 
cuprins : — Proteine din 
trol — Insecte carnivore 
Caleidoscop.

22,10 — De dimineața pînă seara 
Uzinele Electronica — reportaj 
filmat realizat de Studioul de 
Televiziune.

22,30 — Ecran literar — revistă TV. 
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii programu

lui I.

21,10

21,35

In 
pe-

la

PROGRAMUL II

20,00 — Document : Verona șl Shakes
peare.

20,45 — Telejurnal.
21,00 — „O samă de cuvinte...* Alexan

dru Odobescu : „Pseudokyne- 
geticos". Prezentare de Marcel 
Duță.

21,30 — Comedie cu Mickey Rooney.
22,00 — Concert simfonic. In program : 

Concertul nr. 1 pentru plan șl 
orchestră de Felix Mendelsohn 
Bartholdy. Interpretează 
chestra Filarmonicii de 
„George Enescu". Dirijor 
Ies Dutoit (Elveția). 
Valentin Gheorghiu.

22,25 — Miniaturi coregrafice...
22,50 — închiderea emisiunii programu

lui IL

Or- 
Stat 

Char- 
Solist

O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la 
Teatrul de vară Herăstrău) : Kean — 
20.
o Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
Boema) : Boema Palace — 20.
© Ansamblul „Perlnlța" (în sala Savoy 
a Teatrului „C. Tănase") : Varietăți 
folclorice — 19.



APELUL ADRESAT POPULAȚIEI
DE L. SVOBODA, A. DUBCEK,

Convorbirile dintre 
reprezentanții

Ordinul președintelui
L. Svoboda

ÂZ! SE DESCHIDE CONFERINȚA 
ȚĂRILOR NEPOSESOARE

0. CERNIK Șl J. SMRKOVSKY către armata cehoslovacă
PRAGA 28 (Agerpres). — Postul 

de radio Praga a difuzat un nou 
apel la calm, semnat de Svoboda, 
președintele Republicii, Dubcek, pri
mul secretar al partidului, Cernik, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și Smrkovsky, președintele Adunării 
Naționale. Textul apelului este ur
mătorul :
. „Dragi concetățeni. In orice mo
ment sîntem cu gîndul alături de 
voi și. vă înțelegem.' Sîntem con
știent! de răspunderea legată de în
crederea pe care ne-ati acordat-o. 
Vă rugăm, în numele a tot ce vă 
este scump în țara noastră, să nu 
cedați resentimentelor voastre și să 
nu vă lăsați antrenați la acte care 
ar putea să ducă la o catastrofă na
țională. Totul depinde acum de voi, 
de hotărîrea voastră de a adopta o 
atitudine înțeleaptă din punct de 
vedere politic. Știm că sînteți ca
pabili să luați această atitudine.

Alternativa căreia trebuie să-i fa
cem fată este următoarea : să găsim 
o soluție pozitivă în situația actuală 
sau să permitem unor elemente 
iresponsabile, străine de socialism, 
să provoace o reacție a armatelor 
străine care se află acum pe terito
riul . nostru.

S-ar găsi oare cineva printre voi 
toti, care iubiți țara noastră socia
listă, dornic ca aceste armate, care

Cuvîntarea lui Oldrich Cernik
PRAGA 28 (Agerpres). — Președin

tele guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Oldrich Cernik, a rostit 
miercuri seara la posturile de radio 
cehoslovace următoarea cuvîntare:

Dragi prieteni, tovarășe și tovarăși,
Mă prezint în fața dv. cu răspunde

rea încrederii pe care ati acordat-o 
zilele trecute guvernului și mie per
sonal. îmi încep munca în condițiile 
unei situații exceptional de dificile în 
tara noastră, care s-a făcut simtită și 
în viața familiilor noastre. După cum 
ați fost informați, am participat îm
preună cu președintele Svoboda la 
convorbirile de la Moscova. Aș dori 
cu această ocazie, dragi concetățeni, 
să remarc înțelepciunea tactică, efor
turile susținute, calmul și clarvizi
unea politică a președintelui Svo
boda. Permiteți-mi să mă folosesc de 
acest prilej că în numele guvernu
lui să-i exprim sincere mulțumiri 
și profundul nostru respect. Primul 
rezultat al convorbirilor de la Mos
cova este începerea activității orga
nelor și instituțiilor legale ale statu
lui, precum și misiunea legală a con
ducătorilor lor.

Am discutat principiile retragerii 
trupelor străine de la noi și ale nor
malizării în urma consecințelor șede
rii lor în Cehoslovacia. Ca și dv.. a- 
vem același interes în retragerea 
completă și rapidă a acestor trupe. 
Trebuie să avem răbdare și mult 
calm. Această retragere se va pro
duce succesiv și în cîteva etape. In 
interesul normalizării vieții la noi 
este necesar ca trupele să se retragă 
mal întîi din orașe. Unele etape ulte
rioare vor trebui definitivate împre
ună cu organele guvernamentale com
petente. Am primit asigurarea că tru
pele străine nu se vor amesteca în 
treburile interne ale Cehoslovaciei, 
organizarea vieții interne revenind 
guvernului și celorlalte organe le
gale. Pașii concret! ai întăririi siste
mului socialist i-am pregătit sau îi 
vom pregăti pe parcurs, prin expe
riența exclusivă a construcției inter
ne care, desigur, este influențată de 
situația noastră deosebită. Vă rog să 
înțelegeți că sînt probleme care vor 
cere timp, răbdare, precum și. alte 
convorbiri. Trebuie să lucrăm hotă- 
rît, să urmărim pe cei care ar ame
nința calea noastră socialistă.

Unitatea poporului și eforturile 
din ultimul timp au fost un imbold 
și speranță nu numai pentru dv., ci 
și pentru mine. Vreau să atrag aten
ția asupra poziției pe care a luat-o 
în aceste zile tineretul nostru. Spi
ritul său de sacrificiu, înaltul pa
triotism ne-au convins că generația 
noastră are urmași demni. La fiecare 
pas ne-am gîndit la dv., dragi conce- 

au părăsit majoritatea orașelor noas
tre, să revină ?

S-ar găsi oare cineva care să gîn- 
dească că sîntem incapabili să ne 
guvernăm noi înșine ? Sîntem con
vinși că sîntem capabili și o vom 
dovedi în indiferent ce condiție.

Ați cerut ca reprezentanții pe care 
i-ați ales să-și reia funcțiile. Vă 
mulțumim pentru aceasta și vă vom 
fi recunoscători pînă la sfîrșitul vie
ții noastre.

Vă cerem un lucru : sprijiniți e- 
forturile noastre, căci sprijinul vos
tru este condiția primordială pentru 
a asigura succesul lor. Sprijiniți pe 
acei care acționează pentru norma
lizarea situației, astfel încît soldați! 
străini să înceapă să evacueze trep
tat și definitiv teritoriul nostru.

Ajutați-ne să împiedicăm provo
cările și să evităm riscurile inutile 
care ar pune în joc soarta națiunii 
noastre, iată scopul unic al acțiunii 
noastre. Aceasta este, de asemenea, 
condiția cea mal importantă pentru 
a putea să continuăm să aplicăm 
politica în care v-ați exprimat în
crederea. încrederea voastră ne an
gajează.

Ne-ați dat depline puteri pentru 
a guverna, vă cerem să înlesniți 
sarcina noastră dacă vreți să vă fim 
folositori".

tățeni, la copiii dv., la viitorul lor. 
In aceste clipe fiecare înțelege să-și 
iubească poporul, țara, istoria, cul
tura și cuceririle poporului.

Am simțit încrederea dv. șl spri
jinul acordat, manifestare a unității 
popoarelor noastre, care sînt legate 
prin istoria lor comună. Tot timpul 
am avut înaintea ochilor valorile 
materiale și spirituale create de po
porul acestei țări din cele mai vechi 
timpuri și am simțit o profundă răs
pundere pentru a păstra aceste va
lori și generațiilor viitoare. în zilele 
trecute au avut loc mari manifestări 
ale popoarelor ceh și slovac unite, 
precum și ale naționalităților. Situa
ția grea prin care au trecut va întări 
și mai mult unitatea lor. Vreau să 
mulțumesc poporului slovac, Consi
liului Național Slovac pentru încre
derea acordată în calitate de preșe
dinte al guvernului întregului popor, 
al guvernului ambelor noastre po
poare, ceh și slovac, și al naționali
tăților conlocuitoare, guvern care se 
bazează pe sprijinul muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor și al altor 
categorii sociale, fiind mandatarhl 
constituțional în problemele construi
rii socialismului și ale dezvoltării 
statului nostru.

Permiteți-mi să adresez cîteva cu
vinte militarilor armatei noastre, 
securității și miliției populare. în 
noaptea ,de 20 spre 21 august și în 
zilele următoare, îndeplinind indi
cațiile Comitetului Central, preșe
dintelui Svoboda și guvernului, au 
împiedicat vărsări de sînge și alte 
pierderi. Stăpînirea de sine, restabi
lirea ordinii și retragerea unităților 
militare sînt singura soluție. De a- 
semenea, vreau să mulțumesc guver
nului., care în clipele grele, fără a fi 
prezenți toți membrii lui. a rămas 
fidel poporului și președintelui Svo
boda. Vă promit că voi face totul 
pentru ca programul guvernului să 
fie îndeplinit. Vom respecta Consti
tuția. Nici o forță nu poate împie
dica aceasta.

Dragi prieteni,
în aceste împrejurări, hotărîtoare 

a fost și atitudinea dv. corectă. Nu 
numai azi. ci și mîine va trebui să 
fim astfel. Singuri vedeți situația 
reală din jurul vostru. Există o sin
gură cale, aceea a tratativelor, a re
zolvării pe cale politică a situației 
noastre. Dirijarea popoarelor noas
tre nu poate fi programul unui gu
vern socialist. Se pune întrebarea : 
cum se poate lucra în aceste con
diții ? Sînt hotărît să lucrez conform 
indicațiilor Plenarei din ianuarie. 
Programul guvernului va trebui să 
se bazeze pe încrederea întregului 
popor, atît în politica internă, cît și 
în cea externă, precum și în dlferi-

PRAGA 28 (Agerpres). — Postul 
de radio Cehoslovacia I transmite:

Ordinul președintelui Svoboda.
Ceea ce trăiesc azi popoarele ceh 

și slovac înfrățite este rezultatul 
dezvoltării proprii, stare de lucru 
care se manifestă și în rîndul Ar
matei populare cehoslovace.

Armata populară cehoslovacă a pri
mit în unanimitate declarația Prezi
diului C.C. al P.C.C., a guvernului 
și a Adunării Naționale în urma si
tuației create de intrarea armatelor 
străine pe teritoriul țării noastre.

Comandanții, lucrătorii politici, 
toți soldații au înțeles seriozitatea și 
complexitatea momentului și a situa
ției internaționale. Prin calmul și 
echilibrul vostru ați influențat pozi
tiv cursul evenimentelor, ați împie
dicat inutile vărsări de sînge și ați 
ajutat substanțial convorbirile com
plexe și laborioase ale delegației 
noastre la Moscova.

Pentru atitudinea fermă manifes
tată de întreaga armată în aceste 
momente critice, primiți mulțumirile 
mele.

Mă adresez vouă, comandanți, ac
tiviști politici ai organizațiilor de 
partid și sociale, soldați și activiști 
pe tărîm obștesc să sprijiniți multi
lateral eforturile conducerii de par
tid și de stat și a întregului popor 

tele contacte bilaterale sau multila
terale. In ceea ce privește comerțul 
exterior, la bază va sta principiul 
egalității. Sînt ferm convins că gu
vernul, care a cîștigat încrederea 
poporului, va depune toate eforturile 
în normalizarea vieții economice și 
publice.

Sînt convins că și pe viitor veți da 
dovadă de multă înțelepciune și de 
o înaltă răspundere de stat.

Activitatea guvernului va tinde 
spre rezolvarea situației din ultime
le zile. Guvernul pregătește unele 
măsuri economice. Se pregătește un 
document adresat guvernelor celor 
cinci țări socialiste, pentru a se în
cepe convorbirile în legătură cu 
retragerea trupelor din Cehoslova
cia. Totodată, se vor pregăti si ba
zele unor convorbiri cu caracter 
economic la Moscova. Toate aceste 
eforturi au ca scop normalizarea 
vieții interne și mai ales în Capita
lă. De aceea, guvernul împreună cu 
Consiliul Național al orașului Praga, 
vor lua măsurile corespunzătoare. 
La această acțiune sînt chemate toa
te consiliile naționale și opinia pu
blică. Prin menținerea ordinii se va 
asigura securitatea tuturor. Guver
nul a luat o hotărîre în privința 
presei, radioului și televiziunii, pen
tru a se înlătura situația .anormală 
în care se află aceste instituții și 
a putea să-și reia activitatea legală. 
Este deosebit de important ca eve
nimentele din ultimele zile să nu 
înrăutățească condițiile de bază ale 
existenței poporului. Este deosebit 
de important să se normalizeze pro
ducția agricolă, să se asigure trans
portul mărfurilor de bază, apro
vizionarea cu combustibil a școlilor, 
spitalelor și altor instituții. înlesni
rea întoarcerii în țară a cetățenilor 
cehoslovaci aflați în concediu sau 
în interes de serviciu. Atenția deo
sebită acordată acestor lucruri este 
dictată de situația specială în care 
ne aflăm.

Fac apel la înțelegerea și capaci
tatea dv. Ședința de ieri a guver
nului a arătat că consiliile naționa
le au un rol eficient. Le mulțumim 
pentru activitatea lor și le cerem să 
activeze și mai departe. Trebuie să 
privim cu sînge rece situația și să 
avem o poziție rațională. Poț apărea 
foarte ușor, datorită situației actuale, 
incidente. Este bine să păstrăm o 
atitudine conștientă, rațională. Mă 
adresez tuturor lucrătorilor din 
toate domeniile de activitate pentru 
a depune noi eforturi în normaliza
rea vieții. Cred în poporul acestei 
țări șl dv. să aveți încredere în 
guvern, în eforturile de concretiza
re a programului dezvoltării socia
lismului în țara noastră. 

în opera de consolidare a vieții pa
triei noastre. Nu acordați ajutorul 
vostru în aceste momente unor sfă
tuitori răi. Păstrați-vă o atitudine li
niștită, echilibrată și energică. Aces
tea ne pot ajuta pe drumul pe care 
am pășit din ianuarie sub conducerea 
partidului.

în calitate de comandant suprem 
al forțelor armate ale R.S.C., con
sider necesare următoarele :

1. Să fie întărită și mai mult uni
tatea în jurul comandanților prin 
îndeplinirea ordinelor și dispozițiilor 
și să se asigure un grad corespunză
tor pregătirii și tehnicii militare.

2. Să fie sprijinite multilateral or
ganele de partid și consiliile națio
nale în munca de reînnoire a vieții 
normale în țara noastră.

Sînt convins că toți militarii ar
matei noastre vor îndeplini întocmai 
acest ordin.

LUDVIK SVOBODA

COMUNICATUL 
BIROULUI POLITIC 

AL P. C. F.
PARIS. — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : Sub 
titlul „Biroul Politic al P.C.F. în
registrează ca un fapt pozitiv că a 
intervenit un acord". „L’Humanite" 
de azi publică următorul comunicat 
al Biroului Politic al P.C.F. : „Bi
roul Politic al P.C.F. a luat cunoș
tință de comunicatul asupra convor
birilor sovieto-cehoslovace.

P.C.F., Comitetul său Central, Bi
roul său Politic, care au dezaprobat 
intervenția militară și s-au pronun
țat pentru o soluție comportînd nor
malizarea situației din Cehoslovacia 
în cadrul suveranității guvernului și 
Partidului Comunist Cehoslovac, pre
cum și al obligațiilor lor internațio
nale, înregistrează ca un fapt pozitiv 
că a intervenit un acord.

Biroul Politic va da ulterior o 
apreciere mai detaliată, pe baza u- 
nui examen aprofundat al clauzelor 
acestui acord și al informațiilor care 
îi vor parveni".

DECLARAȚIA 
COMITETULUI POLITIC AL 

P. C. DIN MAREA BRITANIE
LONDRA 28. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite : In 
declarația Comitetului Politic al 
P.C. din Marea Britanie, publicată 
miercuri în ziarul „Morning Star", 
se spune : „Acordul realizat între 
conducătorii de partid și guvernul 
din Cehoslovacia și din Uniunea So
vietică, este un prim pas important 
în direcția rezolvării gravei crize 
recente.

Nimeni nu-și face nici o iluzie în 
ce privește dificultățile create de in
tervenție. Noi am susținut în mod 
constant ca reglementarea divergen
țelor să se facă pe calea discuțiilor 
și a căutării unor soluții politice re
ciproc acceptabile. Acest lucru poate 
fi realizat numai cu guvernul legal 
al Cehoslovaciei și cu conducerea a- 
leasă a Partidului Comunist Ceho
slovac.

La ședința Comitetului nostru Exe
cutiv de sîmbătă noi am declarat că, 
pentru a se realiza o soluție, trebuie 
să fie restabilită funcționarea norma
lă a guvernului cehoslovac și a Par
tidului Comunist Cehoslovac, șl tru
pele să fie retrase.

Urăm Partidului Comunist din 
Cehoslovacia — spune declarația 
— succese în înfăptuirea progra
mului său, în consolidarea socialis
mului și înfrîngerea forțelor antiso- 
cialiste în țara lui. Noi privim înain
te la depășirea fermă a problemelor 
existente între R.S. Cehoslovacă și 
alte state socialiste, întrucît apărarea 
sistemului socialist depinde de unita
tea lor și de cooperarea lor volun
tară. Avem nevoie de cea mai mare 
unitate a tuturor forțelor progresiste, 
a tuturor statelor socialiste și de cea 
mai deplină cooperare între Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
toate celelalte partide comuniste" — 
se spune în declarație.

R. 0. Vietnam și S.U.A. 
I Delegația americană 

perseverează

în poziția ei rigidă
PARIS 28 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc a 19-a ședință a convor
birilor oficiale dintre delegațiile 
R. D. Vietnam și S.U.A.. După în
cheierea ședinței, purtătorul de 
cuvînt nord-vietnamez a declarat 
că nu s-a înregistrat nici de astă 
dată un progres din pricina refu
zului S.U.A. de a pune capăt ne
condiționat bombardamentelor asu
pra teritoriului R. D. Vietnam. 
„Insistența părții americane, a 
spus el, de a obține o acțiune de 
reciprocitate pentru încetarea bom
bardamentelor nu corespunde as
pirațiilor legitime ale popoarelor 
vietnamez și american. Aceste as
pirații constau în încetarea necon
diționată a bombardamentelor și a 
tuturor actelor de război împotriva 
ansamblului teritoriului R. D. Viet
nam pentru a se lua apoi în dis- 

Icuție problemele care interesează 
cele două părți și a se deschide 
calea unei soluționări pașnice a 
problemei vietnameze".

în cursul ședinței, reprezentantul 
american a propus ca în conti
nuare convorbirile să se desfă
șoare atît în ședințe oficiale, cît 
și în particular.

Următoarea ședință a convorbi
rilor oficiale americano-nord-viet- 
nameze va avea loc la 4 sep
tembrie.CONVENȚIA DE LA CHICAGO 
A PARTIDULUI DEMOCRAT 

HUMPHREY, VIRTUAL CANDIDAT LA PREȘEDINȚIE
Convenția națională a Partidului 

democrat din S.U.A., care s-a des
chis luni la Chicago, continuă să-și 
desfășoare lucrările într-o atmosfe
ră încordată. Disputelor izbucnite în 
ședința inaugurală în legătură cu 
validarea împuternicirilor diferitelor 
delegații le-au urmat ciocnirile le
gate de elaborarea platformei elec
torale a partidului. Cea de-a doua 
zi a lucrărilor convenției a întărit 
convingerile observatorilor privind 
gravele divergențe de opinii existen
te între diferitele delegații, în spe
cial în legătură cu politica dusă de 
S.U.A. în Vietnam. După dezbateri 
interminabile în legătură cu diferite 
probleme minore de procedură, pre-

| Noi demonstrații 
in capitala 
mexicană

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — în fața Palatului prezi
dențial din Ciudad de Mexico a 
avut loc marți seara o puternică 
demonstrație antiguvernafnentală 
la care au participat aproximativ 
300 000 de persoane, studenți, mun
citori, reprezentanți ai diferitelor 
organizații profesionale. Manifes- 
tanții au cerut eliberarea imediată 
a deținuților politici arestați în 
cursul demonstrațiilor din ultimele 
săptămîni, și desființarea secției 
speciale a poliției politice însărci
nate cu reprimarea demonstrații
lor. Ei purtau numeroase pancarte 

Iprin care era criticată, de aseme
nea, politica internă a președinte
lui țării, Gustavo Diaz Ordaz.

DE ARMAMENT
GENEVA 28 (Agerpres). — Co

mitetul celor 18 state pentru dezar
mare și-a încheiat miercuri sesiunea 
de vară, înainte de termenul prevă
zut, ținînd seama că joi se deschide, 
la Geneva, Conferința țărilor nepo
sesoare de armament nuclear. Co
mitetul celor 18 state a adoptat 
raportul de lucru care urmează să 
fie prezentat Adunării Generale a 
O.N.U. Nu a fost stabilit obiectul 
viitoarelor dezbateri.

O. N. U.

ROMANIA SflIIJIVi ÎNSCRIEREA
PE ACINIIĂ A l'lifIBIIMII RETRACER1I

TBUPEUR STRĂINE DIN COREEA OE SUB
NEW YORK 28 (Agerpres). — La 

23 August 1968, Misiunile perma
nente la O.N.U. ale R. P. Bulgaria, 
R.S.S. Bieloruse, R.S. Cehoslovace, 
Cambodgiei, Cubei, R.P. Ungare, 
R.P. Mongole, R.P. Polone, R.S.S. 
Ucrainiene, U.R.S.S. și Siriei au 
cerut înscrierea pe ordinea de zi 
a celei de-a XXIII-a sesiuni a Adu
nării generale a O.N.U. a unui 
punct intitulat i „Retragerea trupe
lor americane și a tuturor trupelor 
străine care, sub steagul O.N.U., 
ocupă Coreea de sud“.

La 23 August 1968, Misiunea Per
manentă a Republicii Socialiste

ședințele comisiei de redactare a 
platformei electorale, Hale Boggs, 
s-a urcat la tribună, în jurul orei 
1 noaptea (ora locală), pentru a pre
zenta raportul majorității, care a- 
probă în ansamblu politica vietna
meză a administrației Johnson. Ime
diat, membrii comisiei de redactare, 
care se opun acestei politici, au ce
rut să fie citit și propriul lor text 
care recomandă încetarea necondi
ționată a bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam.

Corespondenții de presă prezenți 
în sala unde se desfășoară lucrările 
convenției au relatat că s-a produs 
un vacarm indescriptibil, numeroși 
delegați și spectatori manifes- 
tînd împotriva politicii președinte
lui Johnson în Vietnam. Președintele 
convenției a anunțat amînarea 
dezbaterilor și suspendarea lucrări
lor, motivînd că „din cauza orei 
înaintate (1,15 noaptea), publicul a- 
merican nu are posibilitatea să ur
mărească la televizoare această dez
batere capitală". Hotărîrea a fost 
primită de numeroși delegați și 
spectatori cu strigăte de protest. 
Atmosfera în sală a fost „foarte 
încărcată". (France Presse). De alt
fel, războiul dus de S.U.A. în Viet
nam a provocat vii reacții și dincolo 
de sala de dezbateri. La Chicago au 
avut loc demonstrații împotriva 
agresiunii americane. După cum 
arată agenția Reuter, la aceste de
monstrații, după atacurile poliției, 
s-au ridicat baricade.

Un sondaj efectuat de agenția Asso
ciated Press înainte cu cîteva ore ca 
convenția partidului democrat să se 
pronunțe asupra candidaților acestui 
partid la alegerile prezidențiale din 
S.U.A. relevă că actualul vicepre
ședinte Hubert Humphrey își asigu- 
rase_ 1 318 voturi, cu 6 mai mult de- 
cît îi erau necesare pentru a obține 
Învestitura în primul tur de scrutin. 
Avansul lui Humphrey față de cei
lalți doi candidați rămași în cursa 
pentru obținerea candidaturii, sena
torii Eugene McCarthy și George 
McGovern, se datorește sprijinului a- 
cordat în ultimul moment de dele
gațiile statelor New Jersey, Louisi
ana și Virginia.

NUCLEAR
Conferința țărilor neposesoare de 

armament nuclear, la care parti
cipă reprezentanți a 90 de state, 
printre care șl Republica Socialistă 
România, urmează să dezbată pro
blema garanțiilor de securitate 
pentru țările care nu dispun de 
arma nucleară și a unor asigurări 
că vor putea beneficia de rezulta
tele folosirii tehnologiei nucleare 
în scopuri pașnice.

România la O.N.U. a trimis o scri
soare secretarului general al O.N.U., 
prin care aduce la cunoștință aces
tuia că România sprijină înscrierea 
pe ordinea de zi a Adunării gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
a punctului referitor la retragerea 
trupelor americane și a tuturor 
trupelor străine, care sub steagul 
O.N.U. ocupă Coreea de sud.

La 27 august a.c., Secretariatul 
O.N.U. a difuzat aceste documente, 
în mod oficial, tuturor nr.''- inilor 
permanente pe lîngă Organizația 
Națiunilor Unite.

APLICAREA ACORDULUI

»
TEHERAN 28. — Coresponden

tul Agerpres, N. Popovici, trans
mite: La ministerul \ iranian al 
Afacerilor Externe a av t ' ? ce
remonia semnării program ,, .1 de 
aplicare a acordului de colaborare 
culturală dintre România și Iran 
pe perioada 1968—1969. Din partea 
română, programul a fost semnat 
de către Pavel Silard, ambasado
rul român la Teheran, iar din par
tea iraniană de doctor Manoucher 
Fartash, director general în Minis
terul Afacerilor Externe al Ira
nului.

Ședința 
Comitetului Executiv 
al C. C. al U. C. I.

BELGRAD 28 (Agerpres). — A- 
genția Taniug relatează că, la 28 
august, la Belgrad a avut loc o 
ședință a Comitetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, prezidată de Mialko To- 
dorovici.

La ședință au fost examinate 
probleme actuale legate de înfăp
tuirea rezoluției celei de-a 10-a 
Plenare a C.C. al U.C.I. și a Direc
tivelor Prezidiului și Comitetului 
Executiv ale C.C. al U.C.I. La lu
crările ședinței au luat parte repre
zentanți ai U.S.P.M.I., ai Uniunii 
Sindicatelor și Uniunii Tineretului 
din Iugoslavia, ai Vecei Executive 
Federale și ai Armatei Populare 
Iugoslave.

agențiile de presă transmit:
Un decret semnat de pre

ședintele Braziliei, Arthur da 
Costa e Silva, interzice întreprinderi
lor particulare braziliene și firmelor 
străine, private sau de stat, prospec
tarea petrolului în perimetrul platfor
mei submarine braziliene, în apele 
teritoriale și în apele interne. Prin 
actul semnat se revocă un decret de 
acum trei luni, care a provocat vii 
proteste în cercurile parlamentare și 
în opinia publică, fiind considerat 
contrar dispozițiilor constituționale care 
prevăd monopolul de stat asupra pros
pecțiunilor și operațiunilor de exploa
tare a petrolului.

„Cosmos-238".La 28 aiisrisf’ 
în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-238".

Spania cere extrădarea 
Iui Chombe. sPania a cerut g«ver-

nului algerian extrădarea fostului pre
ședinte al Katangăi, Moise Chombe, 
și a lui Francis Bodenan, care a or
ganizat răpirea lui Chombe. Cererea 
a fost formulată de organele judiciare 
militare spaniole pe căi diplomatice.

Un mare juriu federal din
Chicago a audiat pînă în prezent 26 
de martori în cadrul unui proces pri
vind planurile unui grup de teroriști 
de a ucide mai mulți membri de frun
te ai Partidului democrat. Judecătorul 
Thomas Foran a declarat că martorii 
au arătat existența a „trei comploturi 
asemănătoare", cărora urmau să le 
cadă victime președintele Johnson, 
vicepreședintele Humphrey și mai mulți 
senatori. Planul ar fi trebuit să fie 
pus în aplicare în cursul Convenției 
naționale a Partidului democrat. Poliția 
federală americană a început investi
gațiile în acest caz cu o săptămînă în 
urmă, după ce un deținut de la închi
soarea din localitatea Cook a declarat

că ar avea cunoștință despre un astfel 
de complot.

0 explozie atomică sub
terană cu 0 Patere echivalentă cu 
20 kilotone explozibil, a fost efectuată 
la 27 august pe poligonul de la Ne
vada, anunță Comisia federală pentru 
energia atomică a S.U.A.

Lucrările Congresului 
anual al Partidului popular 
progresist din Guyana sa 
deschis miercuri. Președintele partidu
lui, Cheddi Jagan, a dat citire progra
mului de acțiune în care se sublinia
ză că Partidul popular progresist se 
pronunță pentru naționalizarea ramu
rilor importante ale economiei, efec
tuarea unei reforme agrare, instituirea 
unui control al prețurilor și dezvoltarea 
simultană a industriei și agriculturii.

Fostul ministru de inter
ne al Boliviei, Antonio Arguedas, 
va fi judecat de un tribunal militar, 
s-a anunțat în capitala boliviană. El 
este acuzat de „abuz de încredere" și 
„trădare de patrie".

Președintele Republicii 
Chile, Eduardo Frei, a primit de
legația Skupștinei federale a R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Petar Stambo- 
lici care, la 28 august, a sosit într-o 
vizită în Chile. Cu acest prilej au fost 
discutate probleme privind situația in
ternațională și relațiile dintre cele două 
țări. înaintea sosirii la Santiago de 
Chile, delegația parlamentară iugo
slavă a făcut vizite în Mexic, Vene
zuela și Ecuador.

Delegațiile Cambodgiei, 
Gabonului și Republicii

Malgașe Ia O.N.U.au cerut să 
fie înscrise pe agenda viitoarei sesiuni 
a Adunării Generale punctul „O zi de 
război pentru pace". Un purtător de 
cuvînt cambodgian a declarat că ideea 
de bază a acestei propuneri este ca 
toate guvernele lumii să contribuie cu 
echivalentul unei zile de cheltuieli 
militare pentru proiecte pașnice des
tinate luptei împotriva sărăciei și sub
dezvoltării.

Peste 3 000 de țărani
perUVÎeni d^n provinciile Guilla-

bamba și Lares au inițiat un marș 
spre capitala țării pentru a cere gu
vernului să ia măsuri împotriva mi
zeriei, a foametei și bolilor, care ame
nință majoritatea locuitorilor din a- 
ceste provincii.

Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Giuseppe Me
dici, a avut miercuri o întrevedere 
la Paris cu colegul său francez, Michel 
Debre. Ei au discutat probleme re
feritoare la relațiile dintre cele două 
țări, precum și în legătură cu unele 
aspecte ale situației internaționale.

Demonstrație pe străzile orașului Chicago împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam
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