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Conducători ai unor partide 
comuniste și muncitorești primiți 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în timpul demonstrației oa

menilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, a primit pe tovarășii Ei
nar Olgeirsson. președintele 
Partidului Socialist Unit din 
Islanda, Paul Verges, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist din Reunion, Ermenegildo 
Gasperoni, secretar general al 
Partidului Comunist din Re
publica San-Marino, Hoang 
Van Hoan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidu

lui celor ce muncesc din Viet
nam, Manuel Cantero, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al 
Partidului Comunist din Chi
le,, Carasco Francesco, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Spania, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a tovarășilor Otta Sik 
și Frantisek Vlasak

lERj ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ, S-A SĂRBĂTORIT CU ENTUZIASM

ZIUA ELIBERĂRII

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist- Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
secretar al C.C. al P.C.R., au 
primit vineri pe tovarășii Otta 
Sik, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
vicepreședinte al guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, și Frantisek Vlasak, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.C., ministru și președinte 
al Comisiei de Stat a Planifi
cării.

La întîlnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat to
varășii : George Macovescu, 
pnm-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe și Karel 
Kurka, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești.

★
La sosirea de la Belgrad, pe 

aeroportul Băneasa, oaspeții 
cehoslovaci au fost salutați de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace la Bucureștij 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Soarele generos de august a 
îmbrățișat sărbătorește pentru 
a 24-a oară una din cele mai 
importante zile ale istoriei Ro
mâniei contemporane și so
cialiste. 23 August reprezintă 
data memorabilă ce a pătruns 
nu numai în istoria unui po
por care a hotărît matur, după 
cum îi este obiceiul milenar 
— să desfășoare insurecția ar
mată împotriva fascismului 
cotropitor, dușmanului orga
nic al umanității — ci și în 
istoria omenirii, decizînd prin 
jertfa supremă a peste 170 000 
de ostași și patrioți căzuți în 
lupta contra fascismului. Ini
țiatorul și conducătorul victo
riei din august 1944 a fost
Partidul Comunist Român, 
care a pus în evidență maturi

tatea sa politică, capacitatea 
de a-și stabili strategia și tac
tica corespunzător condițiilor 
din România, de a organiza 
și conduce masele în lupta 
pentru eliberare.

Iată de ce, de atunci, în fie
care an, poporul român aso
ciază bucuria sărbătoririi eli
berării cu recunoștința vie, ne
pieritoare, față de Partidul 
Comunist Român.

Se spune, metaforic, că în 
fiecare picătură de apă tră
iește zbuciumul și forța veș
nică a mărilor, a oceanelor.

Cea de-a 24-a sărbătorire a 
lui august 1944 a reflectat în 
acest an parcă mai puternic 
ca oricind torentul năvalnic și 
unic al tuturor energiilor și 
capacităților creatoare ale po

porului român, decis să facă 
front de monolit in jurul parti
dului, al comitetului său cen
tral, al guvernului țării. A- 
cesta era sentimentul comun 
tuturor celor care ieri dimi
neață se aflau sau așteptau să 
treacă prin Piața Aviatorilor, 
devenită martorul tradițional 
al marilor noastre bucurii. 
Spațiul sărbătoresc al pieții 
era dominat de o mare stemă 
a Republicii Socialiste Româ
nia încadrată de datele fes
tive 1944—1968. Dedesubtul a- 
cestuia se afla urarea „Tră
iască 23 August, ziua elibe
rării României de sub jugul 
fascist*. Deasupra tribunelor 
se aflau portretele marilor 
dascăli ai proletariatului: 
Marx, Engels, Lenin, precum
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în seara zilei de 23 August, 

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România au oferit o recepție 
în saloanele Consiliului de Mi
niștri cu prilejul celei de a 
XXIV-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Au luat parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu. Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
IJe Verdeț, membrii și mem

brii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretarii C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, de- 
putați ai Marii Adunări Na
ționale, generali, academicieni 
și alți oameni de știință, artă 
și cultură, șefi ai cultelor, zia
riști români și străini.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
România, atașați militari.

Au luat parte, de asemenea,

oaspeți de peste hotare aflați 
în țară.

La începutul recepției a fost 
intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat s-au întreținut îndea
proape cu șefi ai misiunilor 
diplomatice, cu oaspeți de pes
te hotare și alte persoane pre
zente.

(Agerpres)

și pancarte cu urările : „Tră
iască Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al 
poporului, inspiratorul și or
ganizatorul victoriilor noas
tre*. „Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă România" 
„Trăiască poporul român con
structor al socialismului*, 
„Trăiască unitatea țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internațio
nale*, „Trăiască pacea și prie
tenia între popoare*.

Drapele roșii și tricolore în
tregeau imaginea festivă a ma
rii piețe, unde erau aliniate, 
într-o ținută impecabilă, trupe 
ale forțelor noastre armate.

Ora 8. în uralele și ovațiile 
mulțimii sosesc conducătorii 
partidului și statului. în tri
buna oficială iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol. Alexandru Bîrlădeanu, E- 
mil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vilcu, 
Ștefan Voi tec, membrii suple
anți ai comitetului executiv și 
secretarii C.C. al P.C.R., vice
președinții Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

In tribune se aflau, de ase
menea, pentru a asista la pa-

(Continuare tn pag. a 11-a)

ADEZIUNE DEPLINĂ POLITICII
MARXIST-LENINISTE A PARTIDULUI

SI STATULUI NOSTRU
Organizații de masă, colective din uzine și fabrici, de pe 

șantierele de construcții, institute de cercetare și proiectare, 
membri ai cooperativelor agricole de producție, oameni de 
cultură și artă, tineri, elevi, studenți și militari se adre
sează in aceste zile Comitetului Central, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, exprimindu-și în cuvinte simple, emo
ționante, dar încărcate de mare responsabilitate civică, în
crederea în conducerea de partid și de stat, aprobarea to
tală față de politica externă reafirmată cu fermitate și 
claritate, atît în mare cit și în amănunt, în Declarația adop
tată dc Marea Adunare Națională cu privire la principiile 
de bază ale politicii externe a României.

Declarațiile organizațiilor obștești, ale oamenilor muncii, 
telegramele, relatările de la mitinguri relevă unitatea de 
monolit, indestructibilă, a întregului popor în jurul parti
dului, a Comitetului său Central, sprijinul unanim poziției 
sale internaționaliste, de simpatie și solidaritate frățească 
cu partidul comunist și poporul cehoslovac, a căror suve
ranitate a fost încălcată, hotărîrea fermă de a îndeplini cu 
cea mai mare răspundere măsurile stabilite de conducerea 
de partid și de stat pentru asigurarea, în continuare, a 
muncii pașnice a poporului român.

Difuzoarele aflate în secțiile 
uzinei i-au ținut la curent per
manent cu lucrările Sesiunii 
Extraordinare a Marii Adunări 
Naționale. După terminarea 
schimbului I, muncitorii, tehni
cienii și inginerii Uzinei „Ca
blul românesc" din municipiul 

I Ploiești s-au întrunit într-o adu
nare în care și-au exprimat to-

I tala adeziune față de politica 
externă a partidului și a statu
lui nostru.

Declarația Marii Adunări Na
ționale — a spus Marius Titu, 
directorul uzinei — reprezintă 
un document de mare însemnă
tate teoretică și practică, care 
formulează cu claritate princi
piile de bază ale politicii exter-

Dezaprobăm amestecul în treburile 
interne ale Cehoslovaciei

ne a României, principii pătrun
se de spiritul marxist-Jeninst al 
politicii partidului și statului 
nostru, principii care definesc 
felul concret în care trebuie să 
se manifeste relațiile României 
cu țările socialiste, cu toate sta
tele lumii.

Referindu-se Ia evenimentele 
din Cehoslovacia, vorbitorul a

adăugat : „Nu putem concepe 
cum este posibil ca țări socialis
te, țări prietene, să pătrundă cu 
forțele lor armate pe teritoriul 
altei țări socialiste, fără a fi 
chemate de conducerea legală de 
partid și de stat ? Pentru a apă
ra, chipurile, socialismul ame
nințat de forțe contrarevolu
ționare ?.

Așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R. la Marea 
Adunare Națională, numai or
ganele alese ale partidnuli și 
statului poartă răspunderea a-

(Continuare in pag. a IV-a)
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rada militară și demonstrația 
oamenilor muncii, conducători 
ai instituțiilor centrale și 
și organizațiilor obștești,
vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești din țara
noastră, partieipanți la insu
recției armată din august 1944, 
generali activi și in rezervă, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
fruntași în întrecerea socia
listă din întreprinderile bucu- 
reștene, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cul
turi, activiști ai organelor 
centrale de partid și de stat, 
ziariști români, trimiși speciali 
și corespondenți permanenți 
ai presei străine.

Se aflau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă Româ
nia, atașați militari și qlți 
membri ăi corpului diploma
tic precum și numeroși oas
peți de peste hotare aflați în 
țara noastră.

Începerea festivității este 
marcată de sunetele prelungi 
ale unei trompete. In fața tri
bunei oficiale ministrul forțe
lor armate ale Republicii So- 
ciqlțstq România, genergl-colo- 
nel Ion lonifâ, primește rapor
tul comandantului paradei, ge
neral locotenent loan Șerb. 
Ministrul forțelor armate trece 
apoi in revistă trupele qlh 
niațe pentru paradă, salută și 
felicită pe militari cu prile
jul celei de a XXlV-a aniver
sări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Militarii răs
pund cu urale, puternice, în-r 
delungi.

Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, în timp ce se trag 21 salve 
de artilerie — omagiu adus 
marii sărbători naționale a 
poporului român.

Începe parada militară. Prin 
zeci de megafoane răsună o 
comandă energică. Trupele a- 
flate in piață se pun in marș 
și iși ocupă locul in dispoziti
vul de paradă. Fanfara și os-? 
tași-i intonează ciptecul ostă
șesc „Trec coloanele in marș".

In piața inundată de ovații 
pătrund ostașii țărți. Ei sint 
moștenitorii de drept ai virtu
ților vitejilor lui Decebal, ai 
arcașilor lui Mircea, ai oște
nilor țui Mihai squ ai plqeșilor 
lui Ștefan. în rîndurile perfect 
aliniate se află strănepoții do
robanților și roșiorilor de la 
1877, nepoții celor care au 
spus atît de răspicat la Mă- 
rășești: „Pe aici nu se trece", 
fiii soldaților, sergenților și 
ofițerilor care în Carpați, la 
Tisa, în Pusta maghiară și in 
Tatra au înscris gfâturi de os
tașii armatei sovietice in 
cursul celui de al doilea răz
boi mondial pagini de însufle- 
țitor eroism.

„Pentru capacitatea și nive
lul pregătirii sale de luptă, 
fiecare armată răspunde in 
fața poporului țării sale, în 
fața conducerii de partid și de 
stat", spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Adunarea festivă 
din Capitală cu prilejul ab
solvirii promoției 1968 a Aca
demiei Militare Generale și 
acordării gradului de ofițer 
absolvenților școlilor milita
re. Aceasta reprezintă un atri
but esențial și inalienabil al 
suveranității naționale, o ex
presie necesară a funcțiilor 
statului socialist de apărare și 
consolidare a cuceririlor revo
luționare ale poporului"

Privind unitățile care trec 
prin Piața Aviatorilor încerci 
sentimentul de siguranță că 
datorită atenției deosebite a- 
cordate de partid întăririi for
țelor armate naționale mun
ca și creațiile făuritorilor de 
viață nouă sînt bine apărate.

Parada este deschisă de ba
talioanele alcătuite, pe rînd, 
din ofițeri elevi ai Academiei 
militare generale, elevi ai șco
lilor și liceelor militare, in
fanteriști, vînători de munte, 
grăniceri, marinari. Apoi trec 
trupele <fe securitate care se 
prezintă la marea sărbătoare 
cu satisfacția datoriei împli
nite pe parcursul a 20 de ani 
de activitate devotată în ser
viciul Republicii.

Parada continuă cu defila
rea unităților de infanterie 
moto; militarii sînt îmbar
cați pe transportoare blindate, 
pe șenile și pe roți, pe auto
vehicule de construcție româ
nească. Aplauze puternice sa
lută pe curajoșii parașutiști, 
pe ostașii care string automa
te la piept. în aplicațiile de zi 
și de noapte, pe vreme bună 
și rea, ostașii sînt mereu la 
datorie, mînuind cu iscusință 
armamentul și tehnica de 
luvtă.

Trec apoi artileriștii. Se pe
rindă prin Piața Aviatorilor 
divizioane de rachete antitanc 
dirijate, aruncătoare de mine 
cu reacție, artilerie antiaeria
nă cu tragere automată, obu
ziere, tunuri de calibru greu, 
tractate de adevărate cetăți 
blindate pe șenile. Sînt guri 
li foc ăe o mare precizie cu 

care ostașii noștri pot distruge 
țintele din primele lovituri și 
de la prima lor apariție.

Cerul de august este săge
tat de avioane supersonice. 
Trec pe axul Pieții, la joasă 
înălțime, intr-o aliniere per
fectă, lăsind în urma lor ecouri 
de tunet. Zborul piloților care 
impresionează prin înalta lor 
măiestrie, are putere de sim
bol. Aviația noastră militară, 
cu tradiții bogate este temei
nic pregătită, gata in orice mo
ment să apere alături de cele
lalte arme integritatea spațiu
lui aerian al patriei.

Parada militară continuă cu 
defilarea tanchiștilor. Prezen
ța puternicelor mașini de lup
tă îți întărește sentimentul de 
încredere în tăria armatei 
noastre, în capacitatea ei de a 
apăra pămintul liber și rodi
tor al României Socialiste.

Defilarea unităților de dife
rite arme sp încheie cu trece
rea unităților de rachete, im
presionante prin înfățișarea și 
construcția lor. Sînt rachete 
cu destinație antiaeriană, na
vală și terestră. lnsușindu-și 
la perfecție măiestria armelor, 
bine instruiți, echipați și uti- 
Igțl, militarii forțelor noastre 
armate își vor îndeplini aricind 
cu cinste si devotament înda
toririle patriotice și internațio
naliste.

Cu cit fiecare armată națio
nală este mai bine dotată, mai 
temeinic pregătită, mai devo
tată intereselor propriului său 
popor — sublinia cu puține 
zile în urmă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cu cit ea 
sprijină mai hotărit politica 
partidului, a statului socialist, 
cu atît este mai puternică for
ța întregului sistem mondial 
socialist.

„IUBIM
LIBERTATEA, 
PATRIA Șl 
PĂMINTUL 

STRĂMOȘESC"
Zgomotul tancurilor și ca

relor blindate se stinge încet, 
încet, dispărind înspre pădu
rea Băneasa. O clipă de li
niște. Doar o clipă. Apoi, din 
nou se aiide ritmul cadențat 
de tobe al unui marș. In ma
rea piață își face apariția co
loana detașamentelor gărzilor 
patriotice înarmate. Zecile de 
grupuri de oameni ai muncii 
în binecunoscutele salopete al
bastre cu banderola tricolo
rului pe mină — simbol al 
unității de neclintit și al ho- 
tărîrii de muncă și luptă — 
defilează în formații compac
te prin fața tribunelor. Mul
țimea le primește cu aplauze 
frenetice. 50 de batalioane, 
5 000 de soldați de nădejde ai 
patriei socialiste. Ei poartă pe 
umeri carabine, mitraliere și 
puști mitraliere, automate, a- 
runcătoare de grenade și mine. 
Sînt unități înarmate ale po
porului, reînființate ca urma
re a hotărîrilor adoptate la 
ședința comună din 21 august 
a Comitetului Central al par
tidului, a Consiliului de Stat 

și a Guvernului. Izvorită din 
rațiunea și dorința ca popo
rul nostru să-și aibă unitățile 
sale înarmate pentru a-și a- 
păra la nevoie, munca pașnică, 
casa, familia, glia strămoșeas
că, cuceririle revoluționare, 
independența și securitatea 
patriei socialiste — hotărirea 
a devenit cunoscută in citeva 
clipe și adeziunea muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor 
a fost totală; in citeva ore 
mii și mii de oameni ai mun
cii de pe întreg cuprinsul țării 
au cerut să facă parte din găr
zile patriotice înarmate.

— Imediat după mitingul ce 
a avut loc miercuri la prinz, 
în fața sediului C.C. al P.C.R. 
cind tovarășul Ceaușescu a 
prezentat situația din Ceho- 
slovacia creată de acțiunea 
militară a unor țări socialiste, 
acțiune pe care o dezaprobăm, 

COLOANELE CERTITU-
ne-a declarat sudorul MARIN 
IONRSCU din secția mecani
că a Uzinelor „23 August" — 
ne-am și adunat in secție și 
ne-am consfătuit. După cite
va minute doar, eram peste 
300 de inși la comitetul de 
partid. Sînt aci, alături de 
mine, lăcătușul Ion Chiper, 
strungarul Ion Ivan, tinărul 
Constantin Pirvu, care, la fel 
ca ceilqlți, au considerat a- 
ceastă măsură ca deosebit de 
necesară și binevenită in con
dițiile actuale. Este dorința 
noastră, a întregului popor, sd 
fim stdpini in casa noastră, in 
uzina noastră, in țara noastră.

Am întrezărit in cuvintele 
simple ale interlocutorului 
nostru ca și In privirile apro
batoare ale celor din jur mulți, 
foarte mulți tineri — senti
mentul bărbăției fi al răspun
derii eivice, sentimentul dem
nității umane, al demnității 
comuniste.

Asemenea mărturisiri — a- 
devărate profesiuni de cre
dință ne-au făcut fi tinerii 
Constantin Ștefănescu, func
ționar la Uzinele „Timpuri 
Noi", Nicolae Cristea de la În
treprinderea „Flacăra roșie" fi 
atițiq alți tineri ce se aflau in 
coloana gărzilor patriotice 
înarmate, care muncesc cu ab? 
negație și devoțiune, care nu 
precupețesc nici un efort pen
tru înfăptuirea programului de 
desăvirfire fi perfecționare a 
construcției socialiste. Ecoul 
puternic pe care l-a avut in 
rindurile generației tinere ho
tărirea de a se reînființa găr
zile patriotice, înrolarea In 
primele lor detașamente sînt 
fapte ce demonstrează eloc
vent despre hotărirea lor ne
strămutată de a apăra cuceri
rile revoluționare ale poporu
lui, suveranitatea și integrita
tea teritorială a țării, făcind un 

zid viu, invincibil, in jurul 

partidului. Uniunea Tineretu
lui Comunist a primit înalta 
investitură de a se ocupa de 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei. Tinerii asi
gură partidul, poporul, că se 
vor pregăti cu temeinicie ca 
să devină soldați de nădejde 
ai patriei dragi socialiste.

Privim rîndurile strînse, 
umăr lingă umăr, ale oameni
lor ce poartă demn și cu o 
înaltă răspundere socială, ar
mele în mîini. Sînt oameni de 
toate virstele. Unii dintre ei 
ca: Vasile Florea, inginer de 
concepție la Uzinele „Timpuri 
noi", Valeriu Toma, muncitor 
tipograf la Combinatul Poli
grafic „Casa Scînteii", Vasile 
Linca de la Întreprinderea de 
încălțăminte „Pionierul" etc., 

sînt veterani ai gărzilor mun
citorești. îi privim și imaginea 
lor ne evocă paginile de eroism 
pe care oamenii muncii, la a- 
pelul Partidului Comunist, 
le-aq. scris cu singe in lupta 
cu dușmanul, pentru elibera
rea țării de sub jugul fascist, 
pentru apărarea gliei strămo
șești și a ființei naționale, in 
zilele fierbinți ale acelui au
gust f44.

De-atunci s-a scurs aproape 
un sfert de veqs:. Dar momen
tele acelea de înflăcărat pa
triotism sint adine săpate in 
memoria și conștiința noastră, 
a tuturora.

FLORILE VERII 
FIERBINȚI

In marea piață a demonstra
ției a înflorit o grădină: au 

*

Buchete de flori pentru conducătorii partidului

venit, cintind, pionierii. Parcă 
toate florile acestei veri fier
binți și-au desfăcut petalele 
multicolore, pentru a da mai 
multă strălucire momentului 

Scutii de nădejde al cuceririlor revoluționare

sărbătoresc la care sintem 
martori și partieipanți. Spre 
această grădină, răsărită în 
imensa piață, se îndreaptă cu 
simpatie și căldură toate pri
virile. Pentru că ea reprezintă 
un simbol care ne este foarte 
drag — viitorul patriei, spe
ranțele noastre, năziiințele 
noastre, idealurile noastre. Șl 
pentru că ea reprezintă o rea
litate care ne este la fel de 
dragă — copilăria. Demonstra
ția pionierilor a adus în fața 
tribunelor întreg cortegiul de 
frumuseți și bucurii care dau 
farmec și candoare celei din
ții virste a romantismului. 
Pionierii, raportind frumoase
le lor succese la învățătură și 
în activitatea cultural-artisti
că, au ovaționat și au scandat 
îndelung pentru glorioasa Ro
mânie, puternicul ei partid co
munist și conducătorii săi.

MARELE 
FLUVIU AL 
ENERGIILOR 
CREATOARE
...Zbir ni it de motor umple 

văzduhul. Își fac apariția, ițțft 
culori diverse, aliniate pe pa
tru coloane, primele autotu
risme românești. Cu doi ani 
în urmă luam cunoștință de 
proiectul unei asemenea uzine 
la noi in țară. Astăzi, autotu
rismul este realitate. Succes de 
prestigiu al constructorilor de 
mașini. „Dacia 1 100" la a că
rei apariție am asistat cu e- 
moție doar cu citeva zeci de 
ore înainte de sărbătoarea 
noastră națională, vine să corn- 
firme capacitatea speeiqliștU 
lor, a oamenilor muncii din 

industrie, prezența lor sub
stanțială în efortul unanim de 
consolidare a economiei româ
nești, a patriei socialiste.

La cea de a 24-a aniversare 

a eliberării patriei de sub ju
gul fascist, industria Capitalei 
înregistrează pe primele 7 luni 
ale anului 350 milioane lei e- 
conomii pește prevederile pla
nului. Un car alegoric magne- 
tizează privirea — o uriașă spi- 

rqlă pqrtind, diferite produse 
fabricate în întreprinderile sec-t 
torului III: Igcomotive hi
draulice, mașini unelte, lami
nate. Imagine care poate fi 
extinsă ca simbgl al mersului 
ascendent al înfăptuirilor în 
întreaga noastră industrie, în 
întreaga economie. Un certifi
cat de garanție al îndeplinirii 
obiectivelor de maximă im
portanță pentru viitorul țării, 
stabilite de Congresul al 
IXAea, de Conferința Nățio- 
nqlă, o atestare a capacității 
Partidului Comunist Român de 
a evalua in mod realist poten
țialul material și spiritual gl 
poporului- Organizarea știiftțir 
fică a producției — iată o eX' 
presie de dată recentă in voca
bularul tehnico-economic de 
specialitate, dar care a căpătqt 
o deosebită circulație. Așezată 
la baza tuturor acțiunilor ce-și 
propun sq aducă rezultatele e- 
conomice qle întreprinderilor 
în sfera posibilităților optime, 
metoda organizării științifice 
a devenit un instrument cu 
deosebită eficiență în organis
mul producției. Despre aceasta 
vorbesc numeroase grafice 
purtate în coloană. Privim în
semnele uzinei de radiatoare, 
echipament mețqlic, obiecte și 
armături sanitare. Alegem un 
singur exemplu edificator de 
la această tînără unitate bucu- 
reșteană : studiul pentru folo
sirea spațiilor de producție 
care a evidențiat o suprafața 
recuperabilă de 3 000 metri pa- 
trați, Cam tot atît cit este ne
cesar pentru construirea unei 
fabrici noi, de mărime mijlo
cie.

An de an, industria noas
tră își îmbogățește nomencla
torul de produse pe care le 
fabrică. Asimilarea de insta
lații, mașini, agregate noi re-> 
prezintă una din căile princi
pale de introducere a progre
sului tehnic, de exploatare a 
avantajelor sale. Scrutind re
gistrul înfăptuirilor in perioa
da care s-a scurs de la înce
putul anului pînă în prezent, 

aproape fiecare întreprindere 
are prilejul să-și prezinte bi
lanțul. Uzinele „Timpuri Noi" 
— denumire simbolică pentru 
însăși semnificația zilei de as
tăzi — au asimilat producția 

motoarelor de 12 c.p. șț moto
rul Diesel de 30 c.p.

La uzinele care își serbeqză 
onomastica prin prezența la 
marea demonstrație din Piața 
Aviatorilor — „23 August" — 
au fost asimilate locomotiva 
Diesel hidraulică de 1250 C.P., 
două tipuri de echipamente 
de frînăf un compresor pepțru 
gaze de sondă și un grup de 
foraj cu convprțizQr hidraulic.

Metalurgiștii din Dealul 
Spirit, de la uzina Vulcan, 
au introdus in fabricație — 
alături de cazanele gigant ce 
se produc aici, un generator 
mobil de abur destinat lucru
lui pe șantier in timpul iernii.

Numeroase aplquze au răs
plătit apariția in fațq tribu
nei a primelor tractoare de 
40 C.P-, o nouă și conclu
dentă verigă în salba succe
selor muncitorilor brașoveni.

Privind rezultatele pe care 
oamenii muncii din Capitală 
le închină sărbătoririi celui 
de-al 24-lea an de existență 
liberă a României, avem in 
față imaginea sugestivă, ex
presia practică a politicii 
Partidului Comunist Român 
de industrializare socialistă a 
țării. Descifrăm în entu
ziasmul cu care sînt îndepli
nite sarcinile trasate de partid, 
în rezultatele raportate aici, 
conducătorilor de partid și de 
stat, mindria fiecăruia de a se 
simți participant la destinele 
și viitorul țării. Această ima
gine ne readuce în pelicula 
memoriei entuziasta primire 
ce este făcută conducătorilor 
partidului și statului în cursul 
vizitelor de lucru efectuate în 
țară, in întreprinderi, pe șan
tiere. Dialogul permanent cu 
țara a devenit un mod de exis
tență, un principiu înrădăci
nat în viața noastră și il se
sizăm și acum în conversația 
ce se desfășoară sub ochii 
noștri între coloane și tribună.

In anii socialismului, ins
cripția „Fabricat în România" 
s-a răspîndit în tot mai multe 
părți ale lumii. Republica So
cialistă România întreține re
lații comerciale cu peste 100 
de țări de pe glob, iar ponde
rea producției industriale va 
reprezenta în acest an peste 
80 la sută din totalul mărfu
rilor exportate. Este un indi
ciu al maturizării ascendente 
a economiei românești, a in
dustriei, dovada incontestabi
lă a prestigiului creat și con
solidat pe piața mondială.

— La 1 octombrie anul 
curent, ne spune și to
varășul inginer Qctgvian 
Birsan, directorul general 
al D.G.C.M. — se dau 
în folosință primele 108 apar-, 
tamente din categoria celor 
cu grad de confort diferen
țiat, construite ca urmare a 
recentelor hotărîri de partid 
prfvind ' rezolvarea într-un 
timp scurt a cererilor de lo
cuințe clin partea populației. 
Lucrările sînt în fază avansată. 
Noile apartamente vor fi pre
văzute cu mobilier adecvat. 
Un alt lot de 4 000 de aparta
mente vor fi atacqte pînă In 
sfirșitul lunii și în sepțem-, 
brie. In anul viitor vom rea-, 
liza 13 000 de apartamente din 
categoria celor diversificate.

Este numai o secvența a 
preocupărilor partidului și sta
tului nostru pe linia îmbună
tățirii condițiilor de locuit a 
oamenilor muncii. Pentru 
bucureșteni, acest lucru nici 
nu trebuie explicat. In gestul 
cotidian al trecerii pe stradă, 
fiecare are sub ochi ritmul 
constant în care își fac apa
riția in registrul edilitar al 
Capitalei siluetele zvelte ale 

blocurilor de locuit, ale con* 
strucțiilor sociql-culturale.

Avem in față miile de cetă
țeni din municipiul București, 
trecînd prin Piața Aviatorilor. 
Se află in coloane numeroși 
tineii care, alături de tova

rășii lor de muncă, qu venit 
azi la marea demonstrație pen
tru ci exprima, emoționant și 
simplu, satisfacțiile împlinirii 
lor profesionale și spirituale 
iii anii socialismtilui, în cei 24 
ele ani pe care îi celebrează 
întregul popor azi. Demon
strația lor traduce manifestul 
fierbinte, atașamentul, încre
derea în capacitatea Partidului 
Comunist Român, in ințelep- 
ciitnea sa de a îndruma pașii 
țării spre viitorul luminos al 
comunismului

„Pentru binele și fericirea 
poporului român să îndepli
nim in mod exemplar sarci
nile trasate de cel țle-al Ifalw 
Congres al partidului CTBh-u- 
nisț Român"; „Sg ne irtUNm 
eforturile pentru a aplica în 
viață hotărârile Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român". Lozinci purtate 
deasupra coloanelor care vor
besc despre hotărțrea fermă a 
oamenilor muncii din indus
tria Capitalei de a-și multi
plica eforturile pentru reali
zarea integrală în practică a 
obiectivelor stabilite științific, 
clarvăzător, de partid,

RECUNO
ȘTINȚA Șl 
ADEZIUNEA 
TINERETULUI 

STUDIOS
Deși aflați in vqcanță, un 

mare număr de studenți din 
Capitală s-au adunat în pri
mele ore ale dimineții la fa
cultățile lor. In Piața Univer
sității, în Piața Romană — în 
fața clădirii Academiei de 
Studii Economice, în curtea 
Facultății de drept, în strada 
Polizu — la Politehnica bucu- 
reșțeană, mii și mii de tineri 
strîngeau rîndurile care, mai 
tțrziu, în Piața Aviatorilor a- 
veau șa formeze marea coloa
nă a Centrului universitar 
București.

In cuvinte simple, dgr cal
de, rostite din inimă, studen
ții ne-au mărturisit motivele 
care i-au determinat să nu lip
sească de la marea sărbătoare. 
„Areșștă coloană nu exprimă 
numai unitatea noastră de gîn- 
duri, preocupări și aspirații — 
spunea Cristian Mărunțelu, 
student în anul IV la Facul
tatea de geologie tehnică — 
ci și, mai ales, unjtatea poli
tică a studențimii, deplina sa 
adeziune față de toate măsu
rile pe care partidul și sta
tul le întreprind". Ne aflăm 
în coloana studenților; sintem 
martori ai unor comentarii 
vii, însuflețite — exprimînd o 
înaltă maturitate politică, o 
profundă preocupare față de 
treburile țării, față de desti
nele națiunii noastre socialis
te. Acești tineri inimoși, pa
sionați -r- viitori cercetători 
științifici, ingineri, profesori, 
medici, economiști etc. — de
parte de a fi închiși într-un 
„turn de fildeștf al preocupă
rilor strict universitare, se do
vedesc partieipanți activi la 
întreaga viață socială. Așa 
cum a afirmat și Dan Stănes- 
cu, student la Facultatea de 
tehnologia și chimizarea pe
trolului, în mișcarea de idei 
a epocii, in viața culturală și
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artistică. in activitatea de cer
cetare științifică, tineretul u- 
niversitar iși afirmă tot mai 
puternic rolul său creator... 
Acest rol va spori în intensi
tate și in calitate o dată cu 
noul an universitar, cind vor 
intra în vigoare noile măsuri 
pe care partidul și statul le-au 
preconizat in vederea perfec
ționării învățămîntului. Ținînd 
seamă de cerințele moderne 
ale dezvoltării școlii superioa
re, de nivelul atins în marile 
universități ale lumii și de 
propriile noastre tradiții, de 
condițiile social-economice .in 
care iși vor desfășura activi
tatea viitorii absolvenți — 
toate aceste măsuri tind către 
realizarea unui deziderat ma
jor : formarea cadrelor de 
specialiști temeinic pregătiți 
profesional și cu un larg ori
zont de cultură generală, de 
care economia și cultura țării 
noastre au atâta nevoie. De 
aceea, unitatea pe care o ex
primă coloana studențimii, 
definește, de fapt, recunoștin
ța tineretului studios al țării 
față de Partidul Comunist Ro
mân, care ii asigură condiții 
materiale — cămine, cantine, 
burse, laboratoare, biblioteci, 
se preocupă de îmbunătățirea 
conținutului învățămîntului în 
universitate și face eforturi 
pentru a apăra munca pașnică 
a poporului.

here valoroase, cît și sub as
pectul răspîndirii științei și 
culturii m masele largi“.

SUB SEMNUL
SOLIDARITĂ
ȚII INTERNA
ȚIONALISTE

ZI DE SĂRBĂTOAREÎN ÎNTREAGA ȚARAcercare pentru el, demonstran
ții poartă pancarte prin care 
adresează un cald mesaj de 
simpatie și solidaritate inter- 
naționalistă comuniștilor din 
Cehoslovacia, tuturor oameni
lor muncii cehi și slovaci.

O emoționantă manifestare 
a sentimentelor de prietenie 
ce leagă popoarele român și 
cehoslovac a avut loc în mo
mentul cînd prin fața tribu
nei a trecut un grup masiv de 
turiști din R. S. Cehoslovacă. 
Ei au ținut să ia parte la ma
rea sărbătoare a poporului 
nostru, să-și exprime senti
mentele lor de fierbinte mul
țumire și recunoștință față de 
poporul român, Partidul Co
munist și Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care sînt 
alături de poporul cehoslovac, 
îi acordă un sprijin frățesc, 
cu adevărat internaționalist, 
pentru apărarea ființei sale 
naționale, pentru dreptul său 
sacru la independență și su
veranitate națională. Cetățe
nii cehoslovaci scandau cuvin
te ce le sint dragi : „Ceaușes
cu — P.C.R", „Dubcek — 
P.CC".

Un grup din rindul cetățe
nilor cehoslovaci s-a urcat la 
tribună oferind flori conducă
torilor partidului și statului 
nostru. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut prie
tenește cu cetățenii ceho
slovaci. Ei au declarat că sînt 
bucuroși de a se afla în Ro
mânia, de a participa la a- 
ceastă măreață sărbătoare a 
poporului român, 
politica actualei 
de partid și de 
publicii Socialiste Cehoslova
ce și sîntem recunoscători 
pentru sprijinul primit de po
porul nostru din partea Româ
niei în clipe deosebit de grele. 
Am simțit din plin ospitalita-

face apariția: trec sportivii 
patriei, într-o nesfîrșită re
vărsare de energii și tinerețe.

Fondul de aur al perfor
manțelor sportive românești 
internaționale, consecință di
rectă și a dezvoltării sportului 
de masă, este reprezentat as
tăzi prin cele 39 de medalii 
olimpice, 47 titluri de cam
pioni mondiali, 52 de campioni 
europeni și peste 
pioni balcanici, 
acești ultimi 24 
viață liberă și 
muncă pașnică < 
Erau atunci, ne

frunze de laur, „Trăiască Ro- A 
mânia" și „Trăiască P.C.R.*', 
încadrate de trei raze trico
lore, precum și cele cinci A 
cercuri olimpice, simbol alw 
prieteniei sportivilor lumii.

Rind pe rînd trec prin fața 
tribunei reprezentanții clubu
rilor sportive bucureștene: 
Voința, Dinamo, I.C.F., Olim- ® 
pia, Steaua, Rapid, Progresul, 
Constructorul — cu formații A 
de baschetbaliste, voileibaliști, ® 
handbaliste, fotbaliști, rugbiști 
îmbrăcați în culorile tradițio- 
nale ale fiecărui club; spor- 9 
tivii cerului albastru — pla- 
noriști, parașutiști, piloți spor- 
tivi — purtând, macheta unui W 
avion de școală, a unui pla
nor și parașute multicolore, a 
deschise... W

...Nesfirșitul fluviu al tru- 1 
purilor tinere și oțelite trans- A 
mite cu mîndrie bilanțul edi- 
ficator al potențialului sportiv 
al țării: la 14 ramuri sportive, A 
România socialistă se găsește 
în primele șase locuri din lu
me. Sportivii țării, trecînd prin ‘ 
fața tribunei, mîndri de rezul- J 
țațele lor, s-au angajat în fața 
partidului iubit să poarte me
reu mai sus stindardul spor
tiv al României noastre socia
liste.

200 de cam- 
obținute în 

! de ani 
fericită, 

și creatoare, 
w amintim, în 

1944, doar 15 000 de sportivi 
în toată țara. Astăzi, marea fa
milie a sportivilor atinge im
presionanta cifră de 4 milioa
ne, înscriindu-se organic în 
contextul vertical ascendent 
al tuturor domeniilor de acti
vitate ale societății noastre.

...Pachete compacte de ste
gari, care alegorice purtând 
cupe și trofee cucerite în pres
tigioase competiții sportive, 
coloane*de trupuri multicolore, 
arcurile de cerc cu flori albe 
ale fetelor vorbesc mai ușor 
decît ar face-o cuvintele, des
pre grija cu care este încon
jurată mișcarea noastră spor
tivă, despre resursele ei in ne
contenită creștere. în rindu- 
rile acestui fluviu de tinerețe 
și vigoare se află recordmani 
și campioni mondiali, olimpici, 
și europeni, sportivi care au 
făcut de multe ori să se înal
țe tricolorul românesc pe ca
targele meridianelor globului.

Prin iscusite mișcări de an
samblu, sportivii înscriu cu 
trupurile lor, în 
inițiale și date 
scumpe tuturor: 
August — 1968"

de
de IAȘI

dragostea de libertate a po
porului nostru, dragostea pen
tru munca pașnică și rodnică 
desfășurată în toate sectoarele 
de activitate, unitatea de 
nezdruncinat a românilor, ma
ghiarilor și a altor naționali
tăți, încrederea lor nețărmuri
tă în conducerea Partidului 
Comunist Român. Cu un senti
ment plin de mîndrie, colec
tivele de muncă ale marilor 
întreprinderi industriale și-au 
înscris pe pancarte succesele 
obținute, succese superioare 
celor din anii trecuți. Planul 
de producție pe primele 7 luni 
a fost depășit. S-au dat pro
duse peste plan în valoare de 
160 milioane lei, economiile 

i suplimentare la prețul de cost 
se ridică la 45,9 milioane lei, 
iar al beneficiilor obținute 
peste plan la peste 46 milioa
ne lei. Alături de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, cercetă
torii filialei din Cluj a Acade
miei și-au îndreptat în acest 
an eforturile spre rezolvarea 
unor probleme practice de im
portanță națională sau locală, 
în cascada de aplauze au fost 
primite detașamentele gărzilor 
muncitorești constituite din 
muncitori de la Uzinele de 
reparat locomotive 16 Februa
rie și de la Fabrica de pielă
rie și încălțăminte. Un mo
ment deosebit: un grup de 
300 de cetățeni cehoslovaci, 
deși departe de patrie, și-au 
manifestat indignarea față de 
acțiunea armată îndreptată 
împotriva țării lor, și-au a- 
firmat înaltele sentimente na
ționale, atașamentul față de 
conducerea legală a statului 
și partidului cehoslovac.

Prezent în tribună, scriitorul 
Vasile Rebreanu a ținut să ne 
spună : îmi exprim întregul 
meu atașament fața de recen
tele hotărîri ale partidului și 
statului nostru în legătură cu 
evenimentele din Cehoslovacia. 
Politica promovată de partidul 
și guvernul nostru este îmbră
țișată cu încredere și atașa
ment nețărmurit de toți oame
nii muncii, indiferent de na
ționalitate, de întreaga națiune 
socialistă. Acesta este glasul 
poporului român.

IOAN RUSU

„Sprijinim din inimă politica 
C.C. al P.C.R. în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu".

ION D. DANCEAIn drum spre Piața Aviato
rilor. dimineață, înainte de 
începerea demonstrației, am 
mers alături de miile de oa
meni ce se îndreptau către 
locul de întâlnire l-am ascul
tat discutând, comentând. Am 
avut prilejul să constatăm en
tuziasmul cu care cetățenii 
Capitalei, alături de oamenii 
muncii din întreaga țară, au 
primit măsurile stabilite de 
partidul și statul nostru pe 
planul politicii externe. Acum, 
trecînd prin piață, prin lo 
zinci și pancarte ei iși fac cu
noscută deplina adeziune la 
politica internă și externă a 
partidului și statului, la de
clarația Marii Adunări Națio
nale adoptată în cadrul recen
tei sesiuni extraordinare, în 
care văd contribuția de seamă 
pe care România o aduce la 
cauza prieteniei și colaborării 
dintre statele socialiste, a uni
tății sistemului socialist mon
dial. a statornicirii unor rela
ții de respect reciproc între 
toate statele lumii. Se degajă 
din tumultul maselor de de
monstranți hotărîrea de a mi
lita neabătut pentru aplicarea 
acestor principii, de a lupta 
consecvent pentru întărirea 
patriei socialiste.

Demonstranții poartă pan-

De cîteva ore, Piața Unirii din 
Iași, ca o stemă care conține cele 
mai semnificative însemnuri ale 
trecutului și prezentului înce- 
pînd cu scena descălecării Mol
dovei și terminînd cu culorile 
coloanelor de demonstranți a 
fost, aproape în înțelesul ana
cronic al cuvîntului, inima a- 
cestei provincii românești ale 
cărei pulsuri hotărîte și ferme 
s-au revărsat în pulsul unic al 
patriei, care sărbătorește 24 de 
ani de independență și suvera
nitate. Impresionantă a fost apa
riția în fața tribunei a grupuri
lor de pionieri, ca și a detașa
mentelor înarmate ale gărzilor 
patriotice. Am distins hotărî
rea de a apăra cuceririle revo- 
luționare ale poporului, de a fi 
gata oricînd să apere pâmîn- 
tul scump al patriei. La fel 

• de impresionată în simbolurile 
sale patriotice a fost demonstra
ția de adeziune la politica parti- 

• dului a zecilor de mii de munci
tori din colectivele industriale 
ale orașului, s-au prezentat cu 
dovezile certe ale succeselor lor : 
milioane de metri de țeava, pro
dusă la Iași, această adevărată 
arteră de metal prin care cir- 

A culă pe pămîntul nostru energi- 
ile României socialiste, milioa
nele de metri de țeșături, cu 

• care s-ar putea arcui o adevă
rată cupolă peste întinsul între
gii țări, bogăția, mierea și fruc- 

_ tele pămîntului Moldovei lui 
țP Stefan Cel Mare, sporite de hăr

nicia lucrătorilor în cooperati
vele și întreprinderile agricole 

A de stat din raza județului. în 
fața acestor simboluri grăitoare 

- .. - - __ despre pricepere și hărnicie,A Bn muncă și putere creatoare, dra-® SS W gostea fată de trad*tii Și capaci-

® S’* H A demonstranți. Rindurile exis-
B B W? w M^ar ® ® Vai W Iflsk ® in. acc.le momente în cuge-

TG. MUREȘ

APORTUL
OMULUI

DE ȘTIINȚA
In coloanele demonstranților, 

pe numeroase pancarte, sint 
înscrise denumiri ale unor in

stitute de cercetări științifice 
— Institutul de cercetări chi
mice, Institutul de fizică ato
mică, Institutul de fizică Bucu
rești, Institutul de istorie „Ni
colae Iorga", Institutul de bio
logie, ale unor instituții de 
artă — Teatrul de Operă și 
Balet, Muzeul de Artă al Re
publicii Socialiste România. 
Teatrul Național „I. T>. Cara- 
giale" etc. etc. Consemnăm, 
de asemenea, prezența în co
loana demonstranților a cer
cetătorilor din institutele ști
ințifice ale Academiei Iiepti- 
blicii Socialiste România, din 
institutele departamentale, a 
numeroși oameni de știința și 
cultură, cadre didactice din 
ft uitați, din licee și școli ge
ne. ale. Pe mulți îi cunoaștem 
și îi stimăm; despre alții a- 
flăhz aici că, in colectivele lor 
de muncă sînt prețuiți nu nu
mai pentru rezultatele presti
gioase în activitatea științifi
că și culturală, dar și pentru 
ideile lor înaintate, pentru ac
tivitatea eficientă pe care o 
desfășoară în viața social-po- 
litică.

închegăm discuții, solicităm 
interviuri. în bloc-notesurile 
noastre umplem pagini întregi 
cu relatări din care se contu
rează imaginea unei bogate 
activități creatoare în diverse 
domenii științifice și cultura
le, activitate menită, în pri
mul rind. să impulsioneze dez
voltarea economică a țării, în
florirea multilaterală a națiu
nii noastre socialiste.

„Ultimii ani — opinează 
Cristinel Pătărlageanu. cerce
tătoare la Muzeul de artă 
comparată — marchează în is
toria contemporană a Româ
niei socialiste o etapă dina
mică în procesul perfecționă
rii conducerii și planificării 
economiei naționale, al adîn- 
cirii democrației socialiste, ai 
adaptării întregii organizări 
economice, administrative, a 
formelor și metodelor de mun
că la cerințele noi ale vieții 
în acest context social au fost 
create, an de an, condiții tot 
mai favorabile pentru înflori
rea neîntreruptă a culturii atît 
sub aspectul îmbogățirii te
zaurului spiritual prin noi o-

„Susținem 
conduceri 

stat a Re-

fața tribunei, 
care ne sint

„1944 — 23 
încadrate de

★
Ora 12.00. Parada militară 

și demonstrația oamenilor 
muncii din Piața Aviatorilor 
din Capitală a luat sfârșit în 
acordurile „Internaționalei" — 
intonată cu solemnitate de că
tre întreaga asistență.

Reportaj realizat de : VA- 
SILE CABULEA, GH. GHI- 
DRIGAN, VIOREL RABA, 
ATANASIE TOMA, NEA- 
GU UDROIU. ADRIAN 

VASILESCU 
Fotografiile de ION CUCU

ca

Trec gărzile muncitorești

tul și în inima tuturor s-au fă- 
• cut auzite cel mai frecvent si

cel mai puternic prin lozincile : 
„Vom munci și vom lupta, pa
tria vom apăra". „Lingă tine fa- 

£ cem zid. Comitet Central iubit".

ION CHIR1C

GALAȚI

carte pe care sînt înscrise u- 
rări pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, saluturi frățești 
adresate oamenilor muncii din 
țările socialiste, clasei munci
toare din întreaga lume, po
poarelor care luptă pentru li
bertate, democrație, pace și 
progres social.

Sînt adresate saluturi po
poarelor Uniunii Sovietice, de 
care sîntem legați prin vechi 
tradiții de prietenie și bună 
vecinătate, prin raporturi de 
solidaritate inter națio na listă, 
saluturi prin care se exprimă 
hotărîrea de a extinde și în
tări alianța și prietenia trai
nică cu celelalte țări socialis
te vecine — Iugoslavia, Bul
garia, Ungaria. Cehoslovacia, 
Polonia, Republica Democrată 
Germană — primul stat socia
list al muncitorilor și țărani
lor din Germania — cu Al
bania, cu statele socialiste din 
Asia — Republica Populară Chi
neză, Republica Democrată 
Vietnam, Republica Populară 
Democrată Coreeană, Mongo
lia, cu primul stat socialist de 
pe continentul american. Cuba

In semn de sprijin deplin 
pentru poporul frate cehoslo
vac, în aceste zile de grea în-

tea și simpatia poporului ro
mân. Sîntem fericiți că ne a- 
flăm in mijlocul poporului 
român", au spus cetățenii ce
hoslovaci.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru cuvintele 
rostite și a urat poporului ce
hoslovac succese în munca de 
construire a socialismului. „Noi 
avem încredere in partidul 
comunist in frunte cu tovară
șul A. Dubcek și in guvernul 
țării dv., in frunte cu tova
rășul O Cernite, in președin
tele L. Svoboda. Vă urez mul
tă fericire**.

MEREU MAI
SUS, STINDAR
DUL SPORTIV

AL PATRIEI
SOCIALISTE!
O adevărată pădure de dra

pele multicolore, purtate de 
brațe tinere și vînjoase, iși

în coloana demonstranților, a prilejuit o emoțio- 
prietenești și de solidaritate cu care poporul nos-

Prezența unor turiști cehoslovaci 
nantă manifestare a sentimentelor 
tru sprijină în aceste zile grele popoarele ceh și slovac.

In fotografie : Cei doi tineri care au adresat mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu.

jrnoiM \ unui
popo» i unii

Ne-am reîntâlnit în Piața Aviatorilor, în această dimineață de 
august, cu locuitorii Bucureștiului veniți să sărbătorească ziua 
înscrisă cu litere de aur în istoria patriei. Din tribune sau de pe 
bulevardele străbătute de însuflețitcle coloane, numeroși oaspeți 
de peste hotare au urmărit desfășurarea manifestării festive 
de la București. Reporterul, ca de obicei, le-a solicitat im
presiile.

Un om tînăr, cu o înfățișare sportivă. Privește atent tabloul 
policrom al coloanelor Solicitări! noastre îi răspunde cu multă 
amabilitate :

— Sînt pentru prima oară la București... Mi-a plăcut orașul, 
parcurile lui, cartierele noi, dar sînt lucruri care mi-au reținut 
atenția dincolo de interesul turistic. M-au impresionat românii 
cu căldura lor, cu generozitatea sinceră iar astăzi, în ziua săr
bătorii naționale, am imaginea unui popor liber, carc-și mani
festă încrederea în drumul pe care l-a ales, în viitorul său...

In carnet i-am notat numele : VITTORIO MARTINOLI, ingi
ner din Torino.

...Oamenii s-au strîns in jurul lor și vin mereu mai multi. Doi 
băieți și o fată în părul căreia se adunaseră parcă spice de grîu, 
cu fețele îmbujorate, stau de vorbă cu un grup de bucureșteni. 
Cineva traduce.

— Vă mulțumim, tovarăși, vă mulțumim. In clipele acestea 
grele pentru Cehoslovacia am simțit prietenia voastră. Este o 
mare încurajare pentru popoarele țării noastre ocupată de ar
mate străine. Nu vom uita niciodată pe adevărații noștri prie
teni...

— Sînt tineri din Cehoslovacia, turiști... — îmi explică trans
latorul improvizat. Evenimentele i-au surprins în țara noastră și 
sînt profund emoționați de solidaritatea frățească a poporului 
român...

In tribuna din Piața Aviatorilor, Djambîn Batmonh, prorector 
la Universitatea de stat din Ulan Bator, ne spune :

— Vizitez pentru întâia oară România și este o mare cinste pen
tru mine să particip la sărbătorirea lui 23 August. Parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii au arătat forța poporului ro
mân, dezvoltarea sa pe drumul socialismului. Firește, m-a in
teresat tineretul. Tinerii voștri cresc înconjurați de grija parti
dului. Mi-a plăcut mult această manifestare.

Doi tineri : aparate de fotografiat, carnețelele, atenție încor
dată. Le facem cunoștință : DICK DURRANCE și CIIRIS 
KNIGHT, care întreprind o călătorie documentară pentru revista 
americană „National Geographic".

— Sînt impresionat de proporțiile demonstrației populare, de 
însuflețirea cu care oamenii trec prin fața tribunelor. Copiii au 
fost o apariție plină de prospețime (Chris Knight).

— Cel mai remarcabil moment îl consider participarea în nu
măr atît de mare al locuitorilor Bucureștiului la demonstrație, 
sinceritatea cu care ci manifestează... (Dick Durrance).

In tribună întâlnim pe membrii delegației Asociației de prie
tenie sovieto-române. Conducătorul delegației, MOSKOVSKI 
VASIL PETROVICI, redactor șef al ziarului „Sovietskaia Ros- 
sia“, ne declară :

— Mulțumesc cordial pentru posibilitatea de a participa la a- 
ceastă manifestare. Este o demonstrație dinamică, plăcută ochiu
lui. Privind pancartele chiar oaspeții străini pot să-și dea seama 
că ele exprimă, cifric. însemnatele succese ale României socia
liste. Ne-au reținut atenția noile realizări ale oamenilor muncii 
români — automobile și tractoare. Este o demonstrație foarte 
frumoasă...

Un oaspete din îndepărtata Corse : KANG IONG SU, conducă
tor adjunct al delegației comerciale guvernamentale a 
Ooreene. El ne declară :

— Membrii delegației Republicii Populare Democrate 
sînt bucuroși că au ocazia de a sărbători împreună cu 
român această zi mare. Noi toți dorim din suflet noi 
poporului român în construirea socialismului și în lupta împo
triva dușmanului comun — imperialismul american. Demonstra
ția la care asistăm este impresionantă, arată progresele continue 
ale poporului român.

Pe fețele și în ochii zecilor 
de mii de oameni ai muncii 

@ gălățeni, care au demonstrat 
ieri prin fața tribunelor, pu- 

^ teai citi nu numai emoție și 
W bucurie că această sărbătoare 

reprezintă un bogat bilanț ci 
• și o hotărîre fermă, un legă-

mînt al inimilor față de con
ducerea noastră de partid și 
de stat. Cei ce pășesc imediat 

™ după gărzile naționale sint 
constructorii uriașului combi- 

• nat siderurgic de la Galați,
care raportează cu mîndrie că 
de la începutul anului și pină 
in prezent au obținut o pro- 
ducție suplimentară de con- 
strucții-montaje în valoare de 
34 milioane lei și o economie 
peste plan la prețul de cost în 
valoare de 3 milioane lei.

In imensa coloană a solida
rității prieteniei și muncii pen
tru înaltele idealuri ale socia
lismului, întâlnim aici pentru 
prima oară detașamente de o- 
țelari gălățeni, cei care elabo
rează oțelul și fonta la furna
lul de 1 700 m.c. și oțelăria cu 
2 convertizoare, date în folo
sință anul acesta.

Prin fața tribunei oficiale 
trece, de asemenea, coloana 
constructorilor de nave gălă
țeni ale căror succese sînt în- 
scrise pe graficul întrecerii so- 
cialiste : depășirea producției- 
marfă cu 3,5 la sută, a produc- 
fiei globale cu 2,43 la sută, 
realizarea sarcinii de beneficii 
în proporție de 152,9 la sută, 
o economie de metal de 171 
tone, precum și livrarea către 
beneficiar a primului minera- 

® lier de construcție românească.
Maistrul oțelar, Gheorghe 

• Baba, mă recunoaște și-mi 
face semn cu mina să mă a- 
proprii: „Vreau să se știe, îmi 

• spunea dînsul, că noi, cei care 
formăm primul detașament de 
oțelari gălățeni, susținem cu 

A toată fermitatea politica ex- 
ternă a partidului și guvernu
lui nostru, politică fundamen- 
tată pe voința poporului nos- \ 
tru. Amestecul în treburile in
terne ale Cehoslovaciei al ce- 

@ lor 5 state, membre ale Trata
tului de la Varșovia, nu poate 
fi calificat decît ca un act care 

9 nu ține seama de principalele 
obligații internaționaliste, de 
respect al fiecărui popor, de 

w dreptate și egalitate. Tocmai 
A de aceea inimile noastre se 
W contopesc acum și mai mult cu 

inima poporului nostru, a Pa.r- 
@ tidului Comunist Român, care 

se pronunță cu consecvență 
£ împotriva unor asemenea a- 

mestecun, pentru suveranitate 
a națională, pentru dreptul fie

cărei națiuni de a construi so- 
cialismul conform cerințelor 
sale specifice".

ION CIIIRIC
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Coreene 
poporul 
succese

E. O

CLUJ

Demonstrația oamenilor 
@ muncii, a oamenilor de cultură 

și artă, a cadrelor universita- 
£ re din Cluj din acest an a sim

bolizat mai mult ca oricînd

BRAȘOV

Trecînd prin fața tribunei în 
care se aflau conducători ai a- 
paratului județean de partid și 
de stat, reprezentanți ai în
treprinderilor și instituțiilor ju
dețene, constructorii brașoveni 
de autocamioane și-au înscris 
cu mîndrie pe grafice succesele 
remarcabile dobîndite în cinstea 
marii sărbători : 515 autocamioa
ne de diferite tipuri, fabricate 
peste prevederile planului. Pei
sajul succeselor a fost întregit 
de Coloanele Uzinei nr. 2. Uzinei 
Metrom, Fabricii de stofe, Fa
bricii Dezrobirea, Uzinei de rul
menți, cele ale ceferiștilor, țăra
nilor cooperatori din satele din 
jur, ale altor întreprinderi și in
stituții brașovene. Cea de a 10-a 
coloană a fost constituită de 
către vestiții constructori de 
tractoare. Bilanțul cu care s-au 
prezentat ei la cea de-a 24-a 
aniversare a eliberării patriei 
este deosebit de elocvent. Pro
ducția globală a fost 
nită în proporție de 106,3 
sută, producția marfă 104,6 
sută, productivitatea muncii 
crescut cu 2.9 la sută față de cea 
planificată, iar sarcina de bene
ficii a fost depășită cu 3 la sută. 
Angajamentul de a realiza în 
acest an o producție suplimen
tară în valoare de 80 milioane 
lei a fost îndeplinit încă de pe 
acum. Muncitorii, tehnicienii, 
inginerii acestei uzine pășeau 
alături de produsele lor cunos
cute in lumea întreagă : trac
toarele U 650. U 651, U 500, cele 
pe șenile S 650 și uriașele de 
130 c.p. denumite S 1 300. Aten
ția și admirația tuturor s-a în
dreptat spre lotul de tractoare 
de 40 c. p. — ultimul tip rea
lizat la Brașov. Primul din co
loana celor 25 de tractoare din 
acest tip era condus de Victor 
Oprea, același muncitor care în 
urmă cu 22 de ani conducea 
primul tractor românesc reali
zat în uzina brașoveană.

In centrul municipiului Tg. 
Mureș, oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități își exprimă scan- 
dînd lozinci, sentimentele lor 
de profundă adeziune față de 
Partidul Comunist Român, con
ducătorul poporului nostru pe 
drumul împlinirii socialiste. In 
fața tribunelor se înalță sim- 

Ibolic spre cerul senin al acestei 
zile de august, tricolorul pa
triei, multiplicat pe uniformele 
albastre ale gărzilor patriotice, 
hptărîte să apere oricînd cuce
ririle revoluționare. Coloanele 
de oameni poartă cu ele bilan
țul succeselor cotidiene. în pri
mele 7 luni în unitățile indus
triale ale municipiului s-a ob
ținut o producție globală su
plimentară de peste 32 mili
oane lei, la care și-a adus un 
aport deosebit colectivul de 
muncă de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase, Fabrica 
de mobilă ,.23 August", Fabrica 
de conductori, Fabrica de con
serve Mureșeni și altele.

Membrii ansamblului de stat 
de cîntece și jocuri sînt îmbră- 
cați în costumele populare spe
cifice acestor meleaguri în care 
naționalitățile conlocuitoare în
frățite, contribuie prin munca 
lor la desăvîrșirea biografiei 
socialiste a țării românești. O- 
rașul de pe Mureș, cu zonele 
sale industriale în continuă ex
tindere. cu cvartalele de lo
cuințe, cu micro-stațiunile sale 
de odihnă, se înșiră în salba 
dezvoltării multilaterale a con
fortului și bunăstării. Con
structorii aflați în primele rîn- 
duri ale demonstranților, eta
lează mîndria de a fi contri
buit direct la această devenire 
biografică. în cele 7 luni care 
au trecut, planul de investiții 
pe oraș față de prevederile pe 
întregul an a fost realizat în 
proporție de 69 la sută. în pri
mul semestru s-au realizat eco
nomii de 1« 581 000 lei și un 
beneficiu de 20 395 000’ lei. 
Sursa succeselor o înfățișează 
comunistul Molnâr Iosif, mais
tru zidar la grupul 1 construc
ții, fruntaș în întrecere mai 
mulți ani consecutiv: „Lu
crăm pe șantierul Tudor VI a- 
dimirescu. de fapt un orășel 
născut în municipiul nostru, 
unde lună de lună numeroși 
oameni ai muncii primesc lo
cuințe noi. Sînt mărturii prin 
care se vede grija partidului 
pentru viața noastră a tuturor. 
De aceea sprijinim cu toată 
capacitatea noastră politica 
Partidului Comunist Român 
care pe plan extern promo
vează ideile păcii, ale construc
ției pașnice, libere și indepen
dente ce trebuie să se desfă
șoare în fiecare țară".

politica

CORNEL POGACEANU

îndepli- 
la 
la 
a

LAL ROMULUS

TIMIȘOARA

Coloana celor aproape 
70 000 de demonstranți a fost 
deschisa de detașamentele de 
gărzi muncitorești. Pe chipul 
lor se citea hotărîrea de a 
apăra cuceririle întregului po
por. Le-a urmat apoi harnicul 
colectiv de muncă de la U.M.T. 
care a raportat cu acest prilej 
succesele obținute în cinstea 
zilei de 23 August: economii 
la prețul de cost de 5 milioane 
lei, beneficii realizate în va
loare de 3,7 
rindul celor 
fruntași în 
tre care 
aceste titluri de 5 ori. nu
me ca ale lui Bugariu Ni
colae, Crețu Vasile, Lengyel 
Alexandru, Steyer Mihai con
stituie mîndria întreprinderii. 
Torentul demonstranților se 
scurge ovaționînd, angajin- 
du-se să-și sporească efortu
rile pentru desăvîrșirea socia
lismului în patria noastră. Nu
meroase sînt și succesele în
scrise pe graficele întreprin
derilor Electro-Banat, Electro
motor etc. Printre lozincile 
purtate de oamenii muncii se 
putea citi: „Sîntem solidari 
cu poporul frate cehoslovac",

milioane lei. Din 
aproape 400 de 
întrecere, din- 

47 au cucerit

I

BAIA MARE

. Cinstea de a deschide de- 
filarea oamenilor muncii clin 
Baia Mare a revenit chnniști- 
lor Uzinei „1 Mai" Fernezlu. in 
a căror activitate productivă se 
reflectă și atingerea celor mai 
înalți indici de utilizare a a~ 
grefatelor. Ca urmare a creș
terii productivității muncii 
pină la 23 August aici s-a li
vrat peste plan o producție a 
cărei valoare este de 60 mili
oane lei. Se mai adaugă la a- 
ceastă cifră cele 13 milioane 
lei la prețul de cost, precum și 
5 700 000 lei beneficiile uzinei.

Combinatul chimico-meta- 
lurgic, unitate reprezentativă a 
industriei maramureșene e pre
zent prin cei citeva mii de topi- 
tori, operatori, rafinatort, teh
nicieni și ingineri. Aduc cu ei 
rezultate incomparabil mai 
mari din aceeași perioadă a 
anului trecut: 43 milioane lei 
!a indicatorii producției vindute 
și încasate. Economiei națio
nale i s-a pus astfel la dispo
ziție peste prevederi 400 tone 
cupru converlizor, 200 tone cu
pru electrolitic, 10 000 tone acid 
sulfuric și 16 milioane lei eco
nomii la prețul de cost.

Prezența minerilor, a oame
nilor, ale căror locuri de mun
că sint magistralele subterane 
certifică încă o dată ritmul ca
dențat al elanului maramure- 
șan. Și in acest compartiment 
graiul cifrelor e concludent: 
30 000 tone minereu scos la 
suprafață peste sarcinile la zi.

A fost îndelung aplaudată 
apariția în fața tribunei a de
tașamentelor gărzilor patrioti
ce. In nesfirșitele coloane fa
cem cunoștință cu tinerii in
gineri Eugen Florian și Cor
nel Tohătan, cu muncitorii Ion 
Pop și Gheorghe Dobricah, 
care și-au exprimat adeziunea, 
considerația și respectul pro
fund față de P.C.R. și guver
nul țării noastre, pentru înțe
leaptă politică internă și ex
ternă concretizată în Declara
ția ultimei sesiuni a Marii A- 
dunări Naționale cu privire la 
principiile de bază ale politi
cii externe a României.

VISILE MOINEAGU
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„Activul Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., întrunit 
în ședință plenară — se spune 
în telegramă — își manifestă 
deplina adeziune cu poziția 
conducerii noastre de partid și 
de stat în legătură cu eveni
mentele din Cehoslovacia, și 
aprobă întrutotul Declarația 
M.A.N. cu privire la princi
piile de bază ale politicii ex
terne a României, politică care 
corespunde idealurilor și vo
inței întregului nostru popor.

Comuniștii, toți oamenii 
muncii din cuprinsul județu
lui Ilfov, consideră că ameste
cul unor țari socialiste în tre
burile interne ale unui alt stat 
socialist constituie o încălcare 
flagrantă a principiilor 
marxist-leniniste, ale respec
tării suveranității și indepen
denței naționale, a normelor 
unanim reounoscute de drep
tul internațional.

In aceste momente grele ne 
afirmăm solidaritatea cu po
porul frate cehoslovac care 
și-a manifestat clar hotărîrea 
sa fermă de a depune toate e- 
forturile pentru dezvoltarea 
construcției socialiste sub con
ducerea partidului său comu
nist.

Sintem întrutotul de acord 
cu poziția partidului nostru, 
că singura cale de lichidare a 
consecințelor grave create de 
ocuparea Cehoslovaciei de că
tre armatele celor cinci țări 
membre ale Tratatului de Ia 
Varșovia este retragerea ne- 
întirziată a trupelor de pe te
ritoriul Cehoslovaciei, asigu-

Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Ilfov asi
gură Comitetul Central al par
tidului, pe dumneavoastră, to
varășe Ceaușescu, că fiecare 
la locul său de muncă își va 
consacra întreaga sa capaci
tate pentru înfăptuirea obiec
tivelor Congresului al IX-Iea 
și ale Conferinței Naționale a

acestei țări socialiste pașnice de 
către armatele1 celor cinci țări 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia. Un popor harnic și 
talentat, un popor al unei țări 
socialiste care are deplină în
credere în partidul său comu
nist, în guvernul ales după vo
ința întregii națiuni și care nă
zuiește să-și făurească o viață li
beră, în condiții de progres,

TELEGRAME ALE ACTIVELOR
DE PARTID JUDEȚENE

condițiilor ca po- 
frate cehoslovac să-și

rarea 
porul _
rezolve singur problemele in
terne, fără nici un amestec din 
afară.

Activul Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R. aprobă în 
unanimitate măsurile luate de 
conducerea partidului și sta
tului pentru asigurarea 
muncii pașnice creatoare a po
porului nostru, pentru apăra
rea independenței și suverani
tății naționale a țării noastre.

P.C.K., pentru întărirea patriei 
noastre.

în telegrama Comitetului ju
dețean al P.C.R.-Dolj se spune 
printre altele :

„în aceste momente de grea 
încercare pentru poporul Ce
hoslovaciei socialiste, poporul 
român, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, a 
Comitetului său Central își de
clară răspicat și ferm solidari
tatea cu cauza dreaptă a popoa
relor frățești ale Cehoslovaciei 
și condamnă cu toată fyotărîrea 
acțiunea necugetată a ocupării

pace și prietenie cu popoarele 
socialiste frățești și cu celelalte 
popoare, este amenințat cu forța 
armelor. 1 se poruncește în pro
pria sa casă. Orice om cinstit 
nu poate accepta un asemenea 
act fără precedent, în relațiile 
dintre țările socialiste care re
prezintă încălcarea flagrantă a 
suveranității și independentei 
Cehoslovaciei, lovește în unita
tea țărilor socialiste, în presti
giul socialismului în lume.

Activul Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., întrunit în ple-

nară extraordinară, asigură 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, pe dumnea
voastră personal, tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, de de
votamentul nemărginit și de 
întregul sprijin al comuniștilor 
și al tuturor oamenilor muncii 
din județul Dolj, pentru înfăp
tuirea întocmai a măsurilor 
luate de conducerea de partid 
și de stat pentru apărarea pa
triei noastre socialiste, pentru 
sprijinirea cauzei libertății și 
independenței poporului ceho
slovac.

Cuvîntarea dv. patriotică, 
internaționalistă, comunicatul 
plenarei comune a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
și a Consiliului de Miniștri și 
Declarația M.A.N. au găsit un 
larg ecou în inimile noastre.

Sintem hotăriți să nu precu
pețim nici un efort pentru în
făptuirea politicii marxist-leni
niste a partidului nostru pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor stablite de congresul al 
IX-lea și Conferința națională 
a partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, să fim 
gata să apărăm cu prețul supre
mului sacrificiu, în orice mo
ment, patria noastră socialistă, 
cuceririle revoluționare sacre 
ale poporului român."

I
I
I
I
I
i
i
i
i
i
i
i

Sînt convins
că rațiunea

și dreptatea
vor triumfa

Prof. dr. docent 
N. Cajal

membru corespondent 
al Academiei

Cooperativelor Agricole de 
Producție din Republica So
cialistă România, întrunit as
tăzi 22 august a.c. în ședință 
extraordinară, adoptă urmă
toare Declarație în legătură 
cu evenimentele din Re
publica Socialistă ^Cehoslovacă: 

Alături de întregul popor, 
țărănimea cooperatistă din 
România a luat cunoștință cu 
profundă indignare despre o- 
cuparea teritoriului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, țară 
socialistă, prietenă, de către 
trupele unor state participante 
la Tratatul de la Varșovia,

Fiu al acestei țări libere 
și independente care este 
România, poet al acestei 
spiritualități, îndrept as
tăzi litera mea către po
porul cehoslovac, către co
muniștii cehoslovaci, către 
scriitorii cehoslovaci pentru 
a-mi exprima deplina soli
daritate cu idealurile co
muniste pentru care luptă.

Cînd în balconul de la 
C.C. al P.C.R. am au
zit cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cînd 
miile de bucureșteni au o 
vaționat hotărîrea P.C.R. și

re-

Atitudine

ței naționale, cele mai ele
mentare norme ale dreptului 
internațional.

In numele celor 10 milioane 
de țărani cooperatori. Comi
tetul Executiv al Consiliului 
Uniunii Naționale își exprimă 
deplina adeziune față de po
litica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, 

. față de măsurile înțelepte, 
profund constructive, între
prinse de Comitetul său Cen
tral. de Consiliul de Stat, de 
Marea Adunare Națională și 
de guvernul țării în legătură 
cu situația deosebit de gravă 
care s-a creat în urma inter
venției armate în Republica 
Socialistă Cehoslovacia, act 
fără precedent în istoria
lațiilor dintre țările socialiste.

Măsurile și poziția luată de 
forurile conducătoare ale par
tidului și statului nostru și 
adoptate în unanimitate de 
către Marea Adunare Națio
nală față de evenimentele din 
Cehoslovacia exprimă adezi; 
unea unanimă, năzuințele și 
interesele fundamentale ale 
întregului nostru popor. Ele 
dau glas rațiunii, și noi con
siderăm că reprezintă calea 
unică pentru soluționarea po
zitivă a situației create, în 
conformitate cu principiile 
care trebuie să stea la baza 
relațiilor dintre popoarele ță
rilor socialiste, a relațiilor 
marxist-leniniste dintre parti
dele comuniste și muncito
rești.

gâ țărănime cooperatistă con
damnă cu vehemență ameste
cul inadmisibil în treburile in
terne ale popoarelor Ceho
slovaciei, încălcarea flagrantă 
a independenței și suveranită
ții naționale a unui stat socia
list frățesc, și își exprimă tot
odată profunda îngrijorare în 
legătură cu consecințele deose
bit de grave pe care le poate 
implica ocuparea militară a 
Cehoslovaciei.

Intervenția militară, cu ca
racter represiv, in treburile in
terne ale unei țâri socialiste, 
încercarea de a impune prin 
forța armelor schimbarea con
ducătorilor de partid și de 
stat, exponenți consecvenți ai 
năzuințelor și aspirațiilor po
porului ceh și slovac care i-a 
ales în mod constituțional și 
democratic, nu poate fi cu ni
mic justificată.

în aceste momente grele. Co
mitetul Executiv al Consiliului 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
aprobă în unanimitate poziția 
exprimată în cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
declarația adoptată de către 
Marea Adunare Națională de 
solidaritate frățească a po
porului român cu popoarele 
Cehoslovaciei în lupta lor pli
nă de abnegație pentru con
struirea socialismului, pentru 
reînnoirea întregii vieți socia
le, potrivit voinței și aspirații
lor sale.

Exprimînd acordul deplin fa- 
ță de măsurile întreprinse de 
conducerea partidului și statu
lui pentru asigurarea apărării 
cuceririlor socialiste, a muncii 
pașnice și creatoare a poporu
lui român, Comitetul Executiv 
adresează cea mai înflăcărată 
chemare membrilor cooperati
velor agricole de producție, ca 
să-și înzecească eforturile pen
tru realizarea tuturor sarcini
lor stabilite de către Congre
sul al IX-lea al Partidului Co
munist Român agriculturii 
cooperatiste.

Membrii cooperativelor agri
cole. uniunile cooperatiste vor 
munci cu abnegație pentru în
tărirea economico-organizato- 
rică și dezvoltarea continuă a 
cooperativelor, prin executa
rea la timp și în bune condiții 
a lucrărilor agricole, pentru a 
spori continuu producția, a îm
bunătăți necontenit aprovizio
narea populației cu produse a- 
groalimentare, sporind astfel 
aportul țărănimii la asigurarea 
progresului și prosperității pa
triei.

întreaga țărănime este gata 
să-și aducă contribuția ei-la în
făptuirea tuturor măsurilor în
treprinse de conducerea parti
dului și statului pentru întări
rea forței de apărare a patriei 
socialiste, a cuceririlor revolu
ționare ale poporului, a inde
pendenței și suveranității 
României socialiste. De aceea, 
cu multă satisfacție și mîn- 
drie țărănimea a primit vestea 
organizării gărzilor muncito
rești, țărănești și de intelec
tuali pentru apărarea gliei 
strămoșești, a patriei noastre 
dragi

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului. Consiliul de 
Stat și guvernul țării, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu perso
nal. că întreaga țărănime, ca
drele de specialiști din agri
cultură, uniunile cooperative
lor agricole nu-și vor precu
peți eforturile pentru înfăptui
rea tuturor măsurilor menite 
să asigure înflorirea continuă 
a României socialiste, apăra
rea. ființei noastre naționale, 
securitatea poporului român.

Cauza poporului
cehoslovac este
dreaptă și ea nu
poate fi infrintă

Balog Gyula
muncitor la uzinele 

Unirea-Cluj

Am aflat cu îngrijorare 
că armatele a 5 state membre ale 
Tratatului de la Varșovia au pă
truns în mod nelegal și fără nici- 
un temei pe teritoriul altui stat 
frate socialist. Această acțiune 
nu servește nici cauzei pă
cii, nici cauzei lagărului 
socialist fiind un amestec 
flagrant în treburile interne ale 
unui stat independent care are o 
conducere constituită legal, un 
partid comunist care se bucură 
de largul sprijin al întregului po
por. în aceste clipe grele sîntem 
alături de poporul cehoslovac, 
alături de cauza sa dreaptă. Și 
sîntem mîndri de poziția parti
dului și statului nostru care și-a 
exprimat cu claritate și consec
vență solidaritatea cu poporul 
frate cehoslovac, care militează 
cu hotărîre pentru respectarea 
înaltelor principii ale indepen
denței, suveranității, neamestecu
lui în treburile interne ale altui 
stat.

Sprijinim din inimă partidul 
nostru și Comitetul său Centra) ’ 
și îl asigurăm că sîntem gata în 
orice moment să răspundem ori
cărei chemări de a ne apăra pa
tria, cuceririle revoluționare ale@ 
poporului nostru, constructor al 
socialismului.

Națiunea română nu aprobă
practicile care afectează

Demostene Botez
Importanța istorică și forța de 

influențare a relațiilor dintre ță
rile socialiste, avînd la bază prin
cipiile marxism-leninismului, ale 
internaționalismului socialist, au 
statornicit ca o lege de înaltă 
ținută morală, și nu numai în 
raporturile dintre ele, ci și pen
tru întreaga omenire, principiul 
neamestecului în treburile inter
ne ale altor state, deplina egali
tate în drepturi, respectul pen
tru suveranitatea și independen
ța oricărui popor.

Cum putem atunci înțelege ac
țiunea întreprinsă de cele cinci 
state socialiste în Cehoslovacia ?

în numele marxism-leninismu
lui si a cuceririlor sale, Partidul 
Comunist Român, întreaga na
țiune română se ridică cu ener-

gie împotriva practicilor care 
fectează relațiile dintre state, 
nitatea țărilor socialiste și mi
litează cu consecvență și hotă- 
rîre pentru respectarea normelor 
independenței, suveranității, a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî propria soartă.

Ca membru al P.C.R., ca ce
tățean al României socialiste îmi 
dau adeziunea^hi poziția princi
pială a P.C.R# exprimată dk se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la mitingul 
din 21 august, la Sesiunea Marii 
Adunări Naționale, a cărei De
clarație reprezintă poziția între
gului nostru popor, voința sa 
sfîntă de a trăi în pace, în în
țelegere cu 
lumii.

a- 
u-

toate popoarele

Fiecare popor orc dreptul
$0 hotărască singur
destinul țării sole

Inq. Gheorghe ionațeu
secretarul comitetului U.T.C. 1PROFIL Vaslui
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Am luat cunoștință cu niindrie 
și satisfacție despre poziția prin
cipială, consecventă. realistă și 
demnă a partidului și guvernului 
țării mele, fată de actul nesăbuit, 
al celor cinci țări, membre ale 
Tratatului de la Varșovia de a 
ocupa Republica Socialistă Ceho
slovacia. Ca orice cetățean al 
României, ader întrutotul la li
nia conducerii de partid și de 
stat, cu convingerea că rațiunea, 
dreptatea, dragostea de om și 
principiile socialismului cor trium
fa, că fiecare popor, stăpîn pe 
soarta lui își va putea conduce 
singur activitatea, mai ales cînd 
la temelia politicii sale se ?f,‘i 
umanismul, dreptatea, progi l 
și pacea.

Am avut satisfacția de a 1 
că marele sfat al țarii a reconfir
mat poziția consecventă a statului 
nostru în ceea ce privește apăra
rea dreptului fiecărei țări de a-și 
hotărî singura destinele, potrivii 
dorințelor propriului popor. Am 
convingerea că țările care au in
tervenit fără nici o justificare în 
viața poporului cehoslovac, vor 
dovedi înțelepciunea cuvenită, 
comunistă, lăsîndu-i acestuia 
dreptul legitim ce-l are, să-și re
zolve singur treburile interne.

împreună cu colaboratorii mei 
de la catedra de inframicrobiolp- 
gie a Institutului Medico-Far# 
ceutic din București, ca și 
Institutul de inframicrobiologie 
„Ștefan Nicolau“ al Academiei, 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru a dovedi că sintem la 
înălțimea acestor momente isto
rice. ca idealurile noastre, ale 
oamenilor de știință, se confundă 
cu idealurile întregului popor.

umanistă
Adrian Pâunescu

a țării noastre de a nu 
permite nimănui încălca
rea teritoriului patriei 
noastre, precum și protes
tul profund umanist și jus- 
tițial împotriva intervenției 
din Cehoslovacia, cînd am 
luat cunoștință cu deplină 
satisfacție de Declarația 
M.A.N. cu privire la princi
piile de bază ale politicii 
externe a României, am 
simțit că, unul lingă altul, 
noi toți ai acestui ----- 
avem un destin comun. în 
apărarea pînă ia capăt și 
prin toate căile a cuceriri
lor obținute de popor, de 
partid, a ideilor marxist- 
leniniste.

Știu în orice clipă că nea
mul nostru demn de oa
meni, nu va îngădui nimă
nui să calce în picioare a- 
ceste pămînturi suverane. 
Destulă istorie potrivnică 
am avut. Din peretele ma
rilor bărbați ai patriei, De- 
cebal încuviințează pașii 
noștri cinstiți., unitatea 
noastră de soartă.

popor

în unități și instituții militare 
au continuat si continuă să aibă 
loc adunări de partid deschise. 
Prin cuvîntul lor, comuniștii, 
militarii de toate gradele își ma
nifestă — în numele întregului 
personal al armatei — încrede
rea și devotamentul nemărginit 
față de politica partidului. Par- 
ticipanții la discuții subliniază 
hotărîrea întregii armate ca îm
preună cu poporul să facă zid în 
jurul conducerii de partid și de 
stat, hotărîrea de a fi gata în 
orice clipă pentru a apăra liber
tatea, independența și suverani
tatea patriei, cuceririle revolu
ționare ale poporului român.

Generalii și ofițerii din Mare
le stat major al Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste Ro
mânia, comuniștii și fără de par
tid. în însuflețite adunări, și-au 
exprimat în unanimitate indig
narea față de actul de ocupație 
militară a Cehoslovaciei de că
tre forțele armate a cinci țări 
socialiste. Ei au dat glas totalei 
lor adeziuni la poziția partidului 
comunist și a guvernului român, 
angajîndu-se să lupte cu toată 
hotărîrea pentru traducerea în 
viață a măsurilor stabilite de 
conducerea de partid și de stat, 
pentru a fi oricînd gata de a a- 
păra cu toată dîrzenia ființa na
țională a poporului român, inte
gritatea granițelor de stat ale 
patriei noastre socialiste.

în cuvîntul său, generalul-ma- 
ior CONSTANTIN PETCU a 
spus : „Țările ale căror forțe 
armate au pătruns pe teritoriul

Sintem mîndri de poziția

fermă, principială, a

partidului nostru
Cehoslovaciei au încălcat cu 
brutalitate prevederile Trata
tului de la Varșovia, prin
cipiile acestui important docu
ment. Cum se poate ca pe baza 
unui tratat defensiv, conceput ca 
un instrument de apărarea îm
potriva unei eventuale agresiuni 
imperialiste, să se acționeze 
împotriva unui stat socialist 
aliat, care figurează printre 
membrii fondatori ai Organiza
ției Tratatului de la Varșovia? 

în aceste zile se petrec eveni
mente de o deosebită gravitate. 
Misiunea noastră de militari și 
comuniști este de a sta vigilenți 
de strajă intereselor poporului 
român, cuceririlor sale revolu
ționare. independenței și suve
ranității patriei noastre socialis
te".

„îmi exprim profunda simpa
tie, a spus generalul EMIL 
IEPURE, față de eroismul și cal
mul cu care poporul frate ceho
slovac, armata sa parcurg aceste 
evenimente grave din istoria pa
triei lor. In timpul războiului 
antihitlerist mi-am dat seama 
de dragostea fierbinte a popoa
relor Cehoslovaciei față de țară, 
față de cauza libertății ei. Iată 
însă că în aceste zile poporul 
frate cehoslovac este nevoit să 
îndure o nouă intervenție arma
tă, de data aceasta — de neîn
chipuit — chiar din partea u- 
nor țări socialiste, legate de 
Cehoslovacia printr-un tratat 
de alianță și asistență mutuală. 
Această intervenție nu poate a- 
vea nici o justificare.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Sintem mîndri de poziția 
fermă, principială adoptată de 
conducerea partidului și statului 
nostru în legătură cu situația 
din Cehoslovacia. Sintem mîn
dri de întreaga politică internă 
și internațională a partidului. 
Ne angajăm ca toate măsurile 
luate de partid și guvern să fie 
aduse la îndeplinire la timp și 
ireproșabil".

„Mă stăpînește o mare mîn- 
drie — a sous locotenent-colone- 
lul ION GAVĂT din unitatea de 
transmisiuni — pentru poziția 
plină de demnitate a partidului 
nostru care apără cu fermitate 
principiile generoase marxist-le- 
niniste. Este o cinste și onoare 
să fii membru al Partidului Co
munist Român.

Suveranitatea, independența și 
neamestecul în treburile interne 
ale altor state, principiile de ba
za ale politicii stateloi socialiste 
au fost încălcate prin pătrunde
rea trupelor armate ale U.R.S.S., 
Ungariei, Poloniei, Bulgariei și 
R. D. Germane fără permisiunea 
statului, a guvernului legal pe 
teritoriul unei țări frățești, R. S. 
Cehoslovacă. Asemenea întregu
lui nostru popor, am luat cunoștin
ță cu profundă îngrijorare de a- 
ceâstă acțiune a unor state 
membre ale Tratatului de la Var
șovia. Orice om rațional nu poate 
îngădui nici măcar cu gindul ea 
un stat liber, independent, iubitor

de pace care construiește socialis
mul să poată fi lovit în interese
le sale vitale și să se încalce cele 
mai elementare reguli ale rela
țiilor dintre statele socialiste. Po
porul cehoslovac prieten trăiește 
clipe deosebit de grele. Urmăresc 
cu atenție buletinele radiofo
nice și sînt convins că înțelep
ciunea, rațiunea și calmul po
porului vor învinge. Sînt pe de
plin convins de justețea și mă 
declar întrutotul de acord cu 
punctul de vedere al partidului 
nostru exprimat în cuvîntările 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la mitingul oamenilor 
muncii, ca și la Sesiunea Marii

Adunări Naționale, care au dat 
glas hotărîrii comuniștilor și â tu
turor bamfemlnr muncii din pa
tria noastră de a lucra neobosit, 
de a lupta dacă va fi nevoie cu 
toată hotărîrea pentru apărarea 
scumpei noastre patrii.

Politica științifică a partidului 
și statului nostru își găsește ex
primarea elocventă în Declarația 
adoptată de Marea Adunare Na
țională, care reprezintă O contri
buție prestigioasă la promovarea 
în relațiile dintre statele socialiste 
a principiilor 'marxism-Ieninismu- 
lui. Ia apărarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî destine
le potrivit voinței sale suverane, 
la apărarea păcii și securității în
tregii umanități. Oamenii mun
cii, întregul nostru popor, strînșî 
uniți în jurul partidului și gu
vernului, sub conducerea sa în
țeleaptă, nu vor permite nicioda
tă să se amestece un alt stat în 
treburile noastre interne. încă o 
dată îmi exprim profunda ade
ziune față de politica partidului 
nostru. Politica P.C.R. este poli
tica noastră și o înfăptuim nea
bătut.

Dezaprobăm amestecul în treburile

interne ale Cehoslovaciei
(Urmare din pag. 1)

supra destinelor unei națiuni 
socialiste și numai ele pot hotărî 
cînd este și cînd nu este in pe
ricol cauza socialismului. Vor
bitorul a arătat în continuare 
că intervenția celoi cinci state 
socialiste în treburile interne 
ale poporului prieten cehoslovac 
constituie o nesocotire flagrantă 
a relațiilor dintre țările socia
liste.

„Sintem întrutotul dc aoard 
— a spus în încheiere vorbitorul 

cu poziția exprimată de Par
tidul nosîru în Comunicatul 
comun al C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri. în Declarația M.A.N., 
și cerem neintirziat ca cele cinci 
state socialiste să-și retragă tru
pele lor din țara prietenă. Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
pentru a da posibilitate poporu

lui să continue nestingherit pro
cesul construcției socialiste. 
Dezaprobăm amestecul în tre
burile interne ale poporului 
cehoslovac".

Nicolae Ierniceanu, șeful sec
ției cabluri, remarca :

„După cite cunosc. Tratatul 
de la Varșovia nu poate fi folo
sit decît in condițiile unui atac 
imperialist. Este oare Cehoslo
vacia un stat capitalist sau im
perialist care a amenințat siste
mul nostru socialist ? Nici vor
bă de așa ceva ! Ea face parte 
din statele sistemului mondial 
socialist și este membră fonda
toare alături de alte țări 
socialiste, a Tratatului de Ia 
Varșovia. Atunci pe ce se în
temeiază încălcarea granițelor 
acesteia de către cele cinci țări 
care fac parte din același orga
nism ?

Evenimentele din Cehoslova
cia — a continuat maistrul Ste-

Han Preda — cer o rezolvare 
imperioasă conform dorinței u- 
nanime a poporului cehoslovac. 
„Partidul Comunist Român, Con
siliul de Stat și guvernul Re
publicii Socialiste România au 
arătat limpede căile ce trebuie 
urmate pentru aceasta : retrage
rea imediată a trupelor străine 
de pe teritoriul Cehoslovaciei", 

în încheierea adunării, ca o 
' sinteză a celor spuse aici, s-a 

adoptat o telegramă care a fost 
adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care, 
printre altele, se spune t , Co
muniștii din uzina „Cablul ro
mânesc", întruniți în adunarea 
de partid extraordinară, sprijină 
întrutotul poziția partidului nos
tru, cuvîntările dv., tovarășe 
Ceaușescu, și cerem retragerea 
imediată a armatelor celor cinci 
țări de pe teritoriul R. S. Ceho^ 
slovace.

/
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In Editura politica a aparut:
„Principiile de bază ale politicii externe a 

României"
Ședința comună a Comitetului Central 

al P.C.R., a Consiliului de Stat 
șl a guvernului Republicii Socialiste România

— 21 AUGUST 1968 —

Sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România
— 22 AUGUST 1968 —

Broșura a aparut in tiraj de masă

23 August sărbătorit * 
peste hotare •

TELEGRAME

SERBĂRI
TINEREȘTI
HERĂSTRĂU

Mii de cetățeni ai Capitalei, 
de toate virstele și-au îndrep
tat pașii spre parcul Herăs
trău, devenit, la asemenea 
sărbători, scena unor ample 
manifestări artistice. Amatori 
și profesioniști, artiștii pre- 
renii pe scena Teatrului de 
vară și a estradei, au însufle
țit ore în șir, pînă tîrziu sub 
cupola stelelor, ambianța na
turală a Herăstrăului cu cele 
mai alese numere din reperto
riul lor. Au avut loc progra
me susținute de Combinatul 
Poligrafic Casa Scînteii, Au- 
tc atica și P.Ț.T.R., ansam- 
l Ciocirlia, Teatrul C. Ti- 

Fanfara M.F.A.

PARCUL 
„23 AUGUST'1

In decorul pitoresc al par
cului ..23 August", mii de 
bucureșteni și-au Țlat întîlnire. 
CincJ primele acorduri ala 
cjntecului „Slavă ție august 
23“ intonate de corul bărbă
tesc al Uzinei de pompe s-au 
făcut auzite, liniștea s-a întro
nat peste tot și toate privirii» 
s-au îndreptat către artiștii g- 
matori.

Așa a îpcepuț programul ar- 
t ric pe șeeng Teatrului de 
v, ă. care timp de aproape 3 
ore a încîntat pe spectatori. 
Spectatorii i-au urmărit pe 
dansatorii de la Electro-upara- 
taj și Faina de pompe într-o 
suită de dansuri muntenești, 
au ascultat taraful de la 
F.C.M.E.. orchestra de muzică 
ușoară de la Electro-aparataj, 
formația de mandoline de la 
I.I.L. Metalurgica.

TEHNK-CLUB
Ne aflăm, împreypă cu 2- 

proape 3 OOQ de tineri cje la 
Danubiana, Arleșgo, U.M.G., 
„Autobuzul*, „Pionierul “ și 
alte întreprinderi din sectorul 
5, la „Mozaic-Carnavaiul" de 
la Țehnie-club. Alături de ei 
participăm la rpiprospecțaca|yj 
,,Țara-i c°lț de rai sub soare", 
la întâlnirea ey eroii ppyeșțirj^ 
lor știintificQ.-fanta.sțice (in 
persoana actorilor Tudorel 
Popa și Cornel Vulpe), la 
copcursurile-fulger cu premii, 
la momentele de muzică ușoa
ră (cu participarea cântăreților 
Doina Badea. Nicolae Nițescu 
și George Bunea), la progra
mele formațiilor artistice aie 
clubului, la marele concurs, 
„Masca cea mai isteață". Și 
tot alături de ei, plecăm spre 
casă noaptea tîrziu. păstrînd 
încă în ochi luminile carnava
lului,

ATENEUL 
TINERETULUI

..Tîrgul veseliei*. Așa se in
titulează carnavalul pe care

INFORMAȚII

Ateneul tineretului 1.-a pregă
tit În cinstea măreței aniver
sări a eliberării. Au avut prior 
iritate numerele 'comice din 
care n-au lipsit reușitele pa
rodii (.„Stan și Brun", „Mări- 
oara și Vasiiache") ilustrate 
cu mult talent de Alexandru 
Fineai și Elisabeta Ioneseu. 
Horia Căeiulescu, Puiu Căli- 
neșcu, Nieu Constantin, Stela 
Popescu, Al. Lulescu și alți 
actori ai Teatrului „C. Tăna- 
se“ și-au dat concursul într-un 
număr muzical. Atractive și 
palpitante au fost și numerele 
de acrobație și echilibristică 
ale cuplului IJie Vasile. 'Ală
turi de George Bunea, muzica 
ușoară a avut un reprezentant 
țînăr în persoana Danielei 
Gheorghiu. Au cîntat: taraful 
și Soliștii populari ai Ateneu
lui, formația orchestrală Lira.

UNIVERSAL-CLUB
Intrarea Universal-CluȘylui, 

este o poartă țărănească din
colo de care începe basmul vși 
feeria. Aici are ioc carnavalul 
..Pe urmele lui Harap-Alb". 
Marșa sală de spectacole a 
fost transformată în ring de 
dans și spațiu pentru jocuri 
distractive. Organizatorii, por
nind de la pretextul basmului 
lui Ion Creangă, au realizat 
un amuzant spectacol revuis
tic. Dintre atracțiile acestui 
carnaval am notat un concurs 
pentru alegerea „Zfnei zîne- 
lor“, un concurs de dans pen
tru perechi. La reușita seni 
și-au* dat concursul trei or
chestre de muzică ușoară, ar- 

. ți,ști profesioniști (actori co
mici, muzicali, artiști de circ) 
și artiști amatori ai Universal- 
Clnbului.

ECRAN-CLUB
Sutele de tineri de la Fa

brica de confecții și tricotaje 
București, U.M.E.B., Semănă
toarea, Fabrica de țigarete și 
Atelierele 9 Mai au participat 
la carnavalul organizat de 
Ecran-Club (Casa de cultură 
a tineretului din sectorul 7). 
Dintre punctele de atracție 
notăm î o mini-paradă a mo
dei și a noutăților în coafură 
(prezentată de UCECOM) pro
gramul de muzică și dansuri 
populare intitulat „Tezaur 
folcloric", un almanah muzL 
cal susținut de soliști profesio
niști și de amatori din orches
tra clubului.

N-a lipsit tradiționala între
cere care desemnează cea mai 
bună pereche de dansatori.

LACUL TEI
Programul cultural-artistic 

dedicat studenților la baza 
Tei, a durat cîteva ore. Și-au 
adus contribuția : Stela Po
pescu, Horia Căciulescu, Puiu 
Călinescu, Luigi Ioneseu, Fă
râmiță Lambry. S-au proiec
tat filme. Un frumos succes 
au -repurtat și de data aceasta 
grupurile de dansatori din An
samblul folcloric „Doina" ca 
și formațiile vocal-inșțrum.en- 
tale studențești de muzică 
ușoară Coral și Metronom.

MOSCOVA. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: 
la 23 august, Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uni
unea Sovietică a oferit un coc
teil cu prilejul celei de-a 24 
aniversări a eliberării țării noas
tre.

Au participat M. A. Iasnov, 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
N. Ar. Tarasov, ministrul indus
triei ușoare al U.R.S.S., M. A. 
Prokofiev, ministrul învățămân
tului al U.R.S.S., L. F. jliciov, 
adjunct aț ministrului afacerilor 
externe, miniștri, generali și o- 
fițeri superiori, oameni de cul
tură, reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., șefi ai misiunilor di
plomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic, ziariști so
vietici și corespondenți străini.

SOFIA, 23 Corespondentul A- 
gerpreș. Gheorghe leva, trans
mite : Vineri seara, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Populară 
Bulgaria, Nicolae Blejan, a ofe
rit în saloanele ambasadei un 
cocteil cu prilejul celei der.a 
24-a aniversări a eliberării Rpr 
mâniei de sub jugul fascist.

La cocteil au participat Pen
ei© Kubadinski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P-C.B.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Venelin Koțev, secre
tar al C.C. al P.C.B.. Gheorghi 
JCulișev, vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, Ivan Bașev. mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P.B., Diko Dikov, ministrul 
afacerilor ințerne, membri ai 
C.C. al P.C.B., ai Consiliului de 
Miniștri, ai Biroului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, aca- 
demicienij oanaeni de știință, 
cultură și artă, activiști pe tă
râm obștesc. generali, ziariști 
bulgari și corespondenți ai pre
sei străine acreditați la Sofia.

Au fost prezenți, de aseme
nea, șefi și membri ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R. P. Bulgaria.

HANOI. Corespondentul A- 
gerpres. Adrian Ioneseu, trans
mite ■’ Ambasadorul Republicii 
Socialiste România, la Hanoi, 
Constantin Băbeanu, a oferit un 
cocteil cu prilejul zilei de 23 
August. Au participat vicepre- 
mieri ai Consiliului de miniștri 
și ai Adunării naționale, mem
bri ai guvernului, deputați și 
alte personalități ale vieții pu
blice din capitala R.D. Vietnam, 
oameni de știință și cultură. Au 
luat parte șefii misiunilor diplo
matice acreditați în capitala 
vietnameză. Au toastat amba
sadorul român și Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului po
litic (ți C.C. al Partidului celor 
ce muncesc, prim-vicepremier 
și ministru al afacerilor exter
ne.

în aceeași zi, ambasadorul 
român a rostit o cuvîntare la 
postul de radio „Vocea Vietna- 
mului“. Sărbătoarea națională 
a României a fost de asemenea, 
marcată de mitinguri ale mun
citorilor uzinelor mecanice 
„Minh Nam“ din Hanoi și ale 
țăranilor dc la cooperativa a- 
gricolă ,.Prietenia vietnamezo- 
7omână‘‘.

PARIS. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Cu prilejul zilei de 23 August, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Paris, Con
stantin Flitan, a oferit, în par
cul ambasadei, o recepție la 
care au participat Andre Mal- 
raux, ministrul pentru proble
mele culturale, Rene Capitant, 
ministrul justiției. Yves Guena, 
ministrul poștelor și telecomu
nicațiilor, Bernard Tricot, secre
tar general la președinția Repu
blicii, Herve Alphond, secretar 
general la Ministerul Afacerilor 
Externe. Au luat parte, de ase
menea. Waldeck Rochet, secre
tar general al P.C.F,, Georges 
Marchais, Frangois BUlaux, 
Raymond Guyot, Rene Piquet, 
membri ai Biroului Politic ai 
P.C.F., Georges Seguy, secretar 
general al C.G.T., general de 
divizie Mitterrand, adjunctul șe
fului statului major al aviației, 
general Metz, guvernatorul ora
șului Paris, El Mandjra, direc
tor general a.i. al U.N.E.S.C.O., 
și numeroși reprezentanți per- 
manenți pe lingă U.N.E.S.C.Q., 
Joe Nordmann, secretar general 
al Asociației internaționale a 
juriștilor democrați, fleputati 
și senatori, funcționari superior 
ri, șefi ai unor misiuni diplo
matice din Paris.

BEIRUT Ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in 
Liban, dr. Iacob țonaȘWh a ros
tit o cuvîntare la televiziunea 
libaneza, cu prilejul aniversării 
Zilei de 23 August.
■ Postul de radio Liban a tran
smis, de asemenea, în zilele de 
21, 23 și 23 pugusț programe 
speciale în limbile franceză 
și arabă, consacrate Zilei rje 
23 August. Programele au in
clus, în afara unor comentarii 
privind politica externă a Ro
mâniei, emisiuni de muzică ro
mânească.

PEKIN. — Corespondentv' 
Agerpres, I. Gălățeanu, trans* 
mite : Cu ocazia celei de a 24-a 
aniversări a zilei naționale, am* 
basadorul R. S. România, la. Per
kin, Aurel Duma, a oferit un 
cocteil. Au participat premierul 
Ciu En-lai, viceprerhierii Cdn 
I și Li Sien Nien, șeful statului 
major, Huan Iun- Șen, Go 
Mo Jo, vicepreședinte al Comite
tului Permanent al Adunării re
prezentanților populari pe în
treaga Chină și alte persoane o- 
ficiale chineze.

Au fost prezenți de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
membri ai corpului diplomatic, 
corespondenți străini.

în timpul recepției tovarășii 
Ciu Enr-lai și Aurel Duma au 
rostit toasturi.

HAVANA. Corespondentul A- 
gerpreș, Victor Stamate, trans
mite : Cu prilejul zilei națio
nale a României. Vasile Mușat, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Cuba, a rostit 
o cuvîntare la posturile de te
leviziune din Havana, trecînd 
în revistă succesele înregistrate 
de România în construcția so
cialistă și subliniind hotărârea 
poporului român de a continua 
neabătut, sub conducerea parti
dului, lupta sa pentru ridicarea 
patriei pe culmjle civilizației și 
progresului.

Vorbind despre politica exter
nă a României, ambasadorul 
român a exprimat fermitatea 
cu care P.C.R. și guvernul țării 
militează pentru pace și colabo
rare între popoare, pentru res
pectarea în relațiile dintre sta
te a principiilor independen
ței și suveranității, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

BERLIN. Corespondentul 4- 
gerpres. St. Deju, transmite: 
în seara zilei de 23 august 
NiGolae Ghenea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Republica Democrată Ger
mană, a oferit în saloanele res
taurantului „Lindencprso" din 
Berlin o recepție pu prilejul ce
lei de a 24-a aniversări a elibe
rării patriei noastre.

La recepție au participat 
prof. dr. Johannes Dieckmann, 
președintele Camerei Populare 
a R.D.G., dr. Heinrich Homann, 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat, dr. Kurt Fichtner și dr. 
Werner Titel, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Erhard 
Krack Klaus Siebold, miniștri, 
ptecum și alte personalități ale 
vieții politice și culturale din 
R.D.G. Au participat, de aseme
nea, șefi ai misiunilor diploma^ 
tice acreditați în R.D.G,, pre
cum si membri ai ambasadei 
Republicii Socialiste România.

HELSINKI Ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Helsinki, dr. M. Bălănescu, a 
oferit, în saloanele ambasadei, 
o recepție cy prilejul aniver
sării Zilei de 23 August, sărbă
toarea națională a poporului 
român. La ree.epție au parti
cipat : J. Virolainen. vice-pre
mier și președinte al partidului 
de centru ; A. Karjalainen, mi
niștrii V. Leskinen- A. Șimo- 
nen, G. Teir, P. Aitio, A. Tie- 
kso, A. Saarinen și V. Pessi, 
președintele și secretarul gene
ral al Partidului Comunist Fin
landez, J. Rihtniemi, președin
tele Partidului conservator, rec
torii universităților din Hel
sinki și Turku, președintele 
Consiliului municipal Helsinki, 
J. Saukkonen, numeroși depu
tați, generali, oameni de cultură 
și știință, ziariști. Au fost pre
zenți. de asemenea, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în Finlanda și alți mejnhri ai 
corpului diplomatic.

BUDAPESTA 23. Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Ambasadorul Repu
blicii Șpcialiște România ia 
Budapesta. Dumitru Turcuș, a 
pferit vineri seara în saloanele 
ambasadei un cocteil cu prile
jul sărbătorii naționale a tării 
noastre. Au participat Istvan 
Szirmai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U.. Mi- 
kloș Ajțai, membru supleant al 
Biroului Politic al P.M.S.U., vi
cepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar. Karoly Nemeth, 
membru supleant al Biroului 
Politic al P.M.S.U.. prim-secre- 
țar al Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U.. miniștri, 
reprezentanți ai vieții politice 
și economice, oameni de artă 
și cultură, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Buda
pesta, ziariști.

ACCRA. în saloanele Amba
sadei Republicii Socialiste Ro
mânia din Accra a avut Ioc o 
conferință de presă în cadrul 
căreia însărcinatul cu afaceri, 
Teodor Dițulescu, a vorbit des
pre însemnătatea Zilei de 23 
August pentru poporul român, 
despre realizările obținute de 
România pe plan intern și în 
domeniul politicii exțprne.

Vineri, postul de radio 
București a transmis, într-una 
dit) emisiunile șale, însemnări 
din Republica Populară Bul
garia.

După ce și-a împărtășit im
presiile din vizitele făcute în 
țara vecină și prietenă, autp- 
rul a evocat trăinicia priete
niei tradiționale dintre cele 
-țiouă popoare, a cărei dăzve.’- 
tare continuă este in interesul 
reciproc, al cauzei socialjșmu- 
liji și păcii,

★
ȘTa înapoiat în Capitală, de

legația Republicii Socialiste 
România, copdusă de Gheor- 
ghe Dobra, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare eco
nomică și tehnică care, ia in
vitația guvernului Republicii 
Congo (Brazzaville), a partici
pat la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 5-a aniversare a 
Jimoluției congoleze.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de a 24-a aniversări a sărbătorii naționale 

a Republicii Socialiste România, in numele poporului viet
namez, al partidului celor ce muncesc'din Vietnam, al Adu
nării Naționale și al Guvernului Republicii Democrate Viet
nam, precum și în numele nostru personal, vă adresăm dv. 
și prin dv. poporului frate român, Partidului Comunist Ro
mân, Marii Adunări Naționale și Guvernului Republicii So
cialiste România, felicitările noastre cele mai călduroase.

Sub conducerea partidului, prin muncă asiduă și creatoare 
s-au înregistrat în cursul ultimelor 24 de ani mari realizări 
în construirea socialismului; Republica Socialistă România 
este astăzi înzestrată cu o industrie și o agricultură dezvol
tată- Viața materială și culturală a poporului român s-a îm
bunătățit continuu.

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

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

Fie ca profunda prietenie și cooperare frățească între po
poarele noastre să se întărească și să se dezvolte cu fie
care zi tot mai mult.

HO ȘI MIN 
Președintele Republicii Democrate Vietnam 

TRUONG CHINH
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam
FAM VAN DONG 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

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

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale ȘTEFAN VOITEC, 
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste România, în numele populației sud- 
vietnameze, al Comitetului Central al Frontului Național 
de Eliberare și în numele meu personal, am onoarea să 
transmit Excelenței Voastre, Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale, Guvernului Republicii Socialiste 
România și poporului frate român felicitări călduroase.

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

Urăm poporului român succese tot mai mari în construirea 
socialismului, în consolidarea apărării naționale, contribuind 
activ la salvgardarea păcii și securității în Europa și în 
lumea întreagă.

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

NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale, a 24-a aniversare a eliberă
rii României. în numele Comitetului Centrai al Partidului 
Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania și în 
numele nostru vă adresăm felicitările noastre și dorim din. 
toată inima poporului frate român succese în construirea so
cialismului în țara dumneavoastră.

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

ENVER HODJA
Trim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

Presa din țările socialiste despre realizările poporului român
Cu prilejul celei de-a 24-a 

aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist presa 
din țările socialiste a acordai, 
spații largi consacrate reali
zărilor obținute de poporul 
nostru în anii care au trecut 

Ziarul „Pravda" publică un 
reportaj de la corespondenta' 
său din România, despre Com
binatul siderurgic de la Ga
lați. La rîndul său „Soviet- 
skaia Rossia" publică sub ti
tlul „Sărbătoarea poporului 
român" o fotografie reprezen
tând compresoare fabricate la 
uzina din TOrgoviște. In textul 
care însoțește fotografia se a- 
rată că în anii care au trecut 
de la eliberare în țara noșstră

au avut loc importante trans
formări politice, social-econo- 
tnice, iar „România a pășit 
departe". Ziarul „Trud“ pu
blică sub titlul „Sărbătoarea 
națională a României, o cores
pondență din București consa
crată Combinatului de la Ga
lați. „Krasnaia Zvezda" evocă 
un episod din anul insurec
ției arjnate de la 23 August. 
„Astăzi este ziua eliberării 
României de sub jugul fas
cist" — sub acest titlu pu
blică ziarul „Șelskaia Jizni" 
două fotografii reprezentînd 
aspecte din țara noastră. Zia
rul „Izvestia" publică de ziua 
eliberării României up repor
taj despre șantierul naval de

la Galați în care relevă pro
cedeele tehnologice moderne, 
calificarea muncitorilor de la 
acest șanțier.

Sub tjțlul „După o jumă
tate de an la Fabrica de ma
șini și motoare mici", ziarul 
„Nepșzabadszag" publică un 
amplu material despre indus
tria constructoare de mașini 
din țara noastră, despre reali
zările obținute de oamenii 
muncii în urma introducerii 
impetuoase a progresului teh
nic. Materiale consacrate rea
lizărilor obținute de poporul 
român în anii care au trecut 
de la eliberare publică și zia
rele „Nepszava", „Magyar Hir- 
lap“ și „Magyar Nemzet".

Ziarul „Rabotnicesko Delo" 
menționează într-un articol 
redacțional transformările pe
trecute in anii care au trecut 
de la eliberare, subliniază 
creșterea schimbului de măr
furi între Bulgaria și Româ
nia. Ziarul „Trud" publică la 
rîndul șău reportajul „Pitești 
— oraș vechi cu viitor nou“, 
iar „Narodna Mladej" relevă 
îptr-un articol redacțional 
succesele economice ale Româ
niei și extinderea relațiilor în 
toate domeniile între Bulgaria 
și România. „Kooperativno 
Selo" publică un articol con
sacrat intensificării agricdli 
tarii în țara noastră, „Narodna 
Armia" inserează un material

despre uzina de automobile de 
la Colibași, iar „Otecestven 
Front" subliniază într-un ar
ticol redacțional importanța 
hotărîțoare pentru poporul ro
mân a victoriei de la 23 Au
gust obținută sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Ziarul „Zeri i Populit" pu
blică un reportaj amplu des
pre Combinatul siderurgic de 
la Galați Și o fotografie re- 
prezentind Combinatul side
rurgic Hunedoara, iar „Bașh- 
kirni" subliniază într-un arti
col redacțional importanța in
surecției armate de la 23 au
gust 1944.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român, a 24-a 
aniversare a eliberării României, in numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Con
siliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al gu
vernului revoluționar muncltoresc-țărănesc, al poporului un
gar și al. nostru personal vă transmitem dumneavoastră și 
tuturor oamenilor muncii din țara dumneavoastră salutul 
nostru. Dorim ca Republica Socialista România să obțină noi 
succese in construirea societății socialiste, în dezvoltarea eco
nomiei naționale și in ridicarea vieții culturale.

JANOS RADAR 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
LOSONCZI PAL

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare 

JENO FOCK
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-țărănesc Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General al Comitetului Central 

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de .Miniștri 

al Republicii Socialiste România

wueuREȘTi

Cn ocazia sărbătorii naționale a poporului român'— cea 
de-a 24-a aniversare a eliberării României — in numele Co
mitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Prezi
diului Marii Adunări Naționale, al guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al nos
tru, vă transmitem dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, Consiliu
lui de Stat, guvernului Republicii Socialiste România și în
tregului popor român calde felicitări.

De la eliberare, poporul român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a obținut mari victorii in construcția so
cialistă a țării și in prezent luptă pentru îndeplinirea cu suc- 
țes a cincinalului.

Poporul coreean se bucură sincer de succesele obținute de 
poporul frate român în construirea socialismului și-l felicită 
Călduros pentru aceste succese.

Expiintîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare care s-au stabilit între cele două țări vor cunoaște o 
dezvoltare continuă și în viitor pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, în lupta împo
triva imperialismului in frunte cu cel american, pentru trium
ful operei mărețe a socialismului, urăm poporului român noi 
succese în lupta pentru înflorirea și dezvoltarea Republicii 
Socialiste România.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă transmit, domnule Președinte, caldele mele felicitări 
cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
împreună cu cele mai sincere urări pentru fericirea dumnea
voastră personală și a poporului român. Nu uit primirea 
excepțional de călduroasă care mi-a fost rezervată cu ocazia 
vizitei mele in țara dumneavoastră. Primiți, domnule Pre
ședinte, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

CHARLES DE GAULLE

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei naționale a României, am plăcerea să vă 
transmit. în numele Republicii Arabe Unite și al meu per
sonal, felicitările noastre cele mai sincere, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire.

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

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

GAMAL ABDEL NASSER 
Președintele Republicii Arabe Unite

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

BUCUREȘTI

Am rparea plăcere să vă transmit dumneavoastră, Exce
lență, și prin dumneat castra guvernului și poporului român 
urări cordiale din partea guvernului și poporului indian și 
din partea mea. cu ocazia sărbătorii naționale a României.

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

ZAKIR HUSSAIN 
Președintele Republicii India

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

BUCUREȘTI

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

OLAV AL V-LEA 
Regele Norvegiei

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

BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România 
îmi face multă plăcere să transmit Excelenței Voastre și 
poporului român caldele mele felicitări și cele mai bune urări 
pentru un viitor prosper.

ELISABETA 
Regina Marii Britanii
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POPORUL CEHOSLOVAC CERE ÎNCETAREA Viu interes față
de poziția P.C.R.

Declarația Congresului 
extraordinar al P. C. 

din Cehoslovacia
listă niciodată nu va accepta 
nici administrația ocupanților, 
nici ca la putere să fie cola- 
boranții autohtoni care să se 
sprijine pe forța ocupanților.

Cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului declară că recu
noaște numai pe conducătorii 
aleși potrivit legilor ceho
slovace, pe președintele repu
blicii Ludvik Svoboda, pe 
președintele Adunării Națio
nale și pe alții, precum și pe 
Al. Dubcek în fruntea parti
dului.

Congresul nu recunoaște 
nici măcar ca membri de par
tid pe foștii membri ai C.C. 
care nu pot face față acestei 
încercări prin care trece as
tăzi țara.

Cerința noastră de bază o 
constituie plecarea trupelor 
străine.

Dacă aceste cerințe nu vor 
fi îndeplinite, în special, dacă 
în timp de 24 de ore nu vor 
începe convorbirile cu privire 
la plecarea trupelor străine 
cu reprezentanții de partid și 
de stat legali și dacă 
tov. Al. Dubcek nu va pre
zenta poporului în timp util 
o declarație cu privire la a- 
ceasta, congresul adresează un 
apel ca toți oamenii muncii 
sub conducerea comuniștilor 
să declare vineri 23 august la 
ora 12,00 o grevă generală na
țională de protest.

Concomitent, congresul ho
tărăște că, în cazul neaccep- 
tării cerințelor sus-amintite, 
vor fi luate noi măsuri, iar 
după alegerea noului C.C. îm
puternicește noul for ales să 
realizeze aceste măsuri, fiind 
singurul reprezentant legal 
al partidului. Congresul se a- 
dresează tuturor comuniștilor 
și tuturor cetățenilor cerîn- 
du-le să păstreze în continua
re liniștea, ordinea și disci
plina și să nu admită ca din 
partea noastră să fie comise 
acte care ar putea să provoace 
daune serioase, atît statului, 
cît și cetățenilor.

Congresul trasează tuturor 
organizațiilor și organelor de 
partid sarcini de a realiza în- 
trutotul această hotărîre".

Din cei 1095 delegați pre- 
zepți la adoptarea declarației, 
1094 s-au pronunțat pentru, 
iar unul s-a abținut de la vot.

„Către cetățenii Republicii 
Socialiste Cehoslovace

Azi. 22 august 1968. a fost 
deschis Congresul extraordi
nar al P. C. din Cehoslovacia, 
care a adoptat următoarea de
clarație :

R.S. Cehoslovacă este un 
stat socialist suveran și liber, 
care se sprijină pe voința po
porului cehoslovac. Suverani
tatea R.S. Cehoslovace a fost 
încălcată la 21 august a.c. prin 
ocuparea Cehoslovaciei de că
tre trupele U.R.S.S., R. P Bul
garia. R. D. Germane, R. P Po
lone și RP. Ungare. Acest act 
este motivat prin amenința
rea socialismului și de fap
tul că ar fi fost cerut de unele 
personalități de conducere din 
Cehoslovacia.

Așa cum a rezultat din de
clarația de ieri a C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia, din al doilea 
discurs rostit la radio de preșe
dintele Republicii, din decla
rația Adunării Naționale și a 
guvernului Republicii, cît și 
din declarația C.C. al Frontu
lui Național, nici unul, din or
ganele competente de partid 
sau de stat nu au cerut a- 
ceastă intervenție.

în R. S. Cehoslovacă nu a 
fost nici un fel de contrarevo
luție și nu a fost amenințată 
construirea socialismului. Po
porul și partidul erau capabile 
să rezolve problemele apărute, 
așa cum a dove<it-o încre
derea de care s-a bucurat noua 
conducere a partidului in 
frunte cu Al. Dubcek.

Ba,dimpotrivă, s-a trecut la 
realizarea ideilor de bază 
marxist-leniniste privind apli
carea democrației socialiste. 
Cehoslovacia nu a încălcat an
gajamentele și obligațiile sale 
și nu are nici în viitor nici 
un fel de interes în înrăutăți
rea relațiilor cu țările so
cialiste și popoarele acestora.

A fost încălcată suveranita
tea Cehoslovaciei, legăturile de 
alianță dintre țările socialiste 
și Tratatul de la Varșovia și 
înțelegerile la care s-a ajuns 
la Cierna și Bratislava.

Unii conducători de partid 
și de stat au fost în mod ile
gal reținuți, izolați de popor 
și li s-a luat posibilitatea de 
a-și exercita funcțiile. Au fost 
ocupate unele sedii ale orga
nelor centrale. S-a ajuns în 
felul acesta la o samavolnicie 
gravă.

Congresul cere în mod hotă- 
rît să se creeze condiții nor
male pentru activitatea tutu
ror organelor de stat și poli
tice. să fie imediat puși în li
bertate cei reținuți și să li se 
dea posibilitatea să-și exer
cite funcțiile.

în aceste clipe grele, unita
tea popoarelor . noastre în ju
rul partidului devine cerința 
cea mai arzătoare la ordinea 
zilei. Nici prin intervenția 
brutală poporul cehoslovac nu 
a încetat să fie singurul stă- 
pîn al țării sale.

Apărarea libertății patriei 
noastre socialiste este nu nu
mai o chestiune a comuniști
lor; ci a tuturor cehilor și 
slovacilor și a celorlalte mi
norități naționale, a tuturor 
muncitorilor, țăranilor, inte- ( 
lectualilor și tineretului, a tu
turor cărora le este dragă via
ța liberă și demnă socialistă.

Comuniștii își pot exercita 
rolul lor conducător numai de
venind cei mai activi organi
zatori ai acțiunilor menite să 
ducă la retragerea trupelor 
străine. Pot realiza acest lu
cru numai dacă sîhț strîns 
uniți cu toate forțele patrioti
ce, democratice din societatea 
noastră. Starea de lucruri care 
a început la noi la 21 august 
nu poate avea un caracter per
manent. Cehoslovacia socia-

Cest mir Cisar 
a reușit să scape 

din arest
PRAGA 23 (Agerpres). — 

Postul de radio liber Praga a 
anunțat că Cestmir Cisar, pre
ședintele Consiliului Național 
ceh care a fost arestat miercuri 
dimineața, a reușit să scape 
și conduce o mișcare ilegală.

într-un mesaj adresat po
porului din Cehoslovacia, Ci
sar, despre care nu se știe 
unde se află, a afirmat: ,„Sînt 
gata să îndeplinesc orice sar
cină. La 21 august am fost a- 
restat, dar am reușit să scap. 
Mă aflu acum sub protecția 
patrioților și comuniștilor ce
hoslovaci. Sper că voi putea 
participa la lucrările noului 
Comitet Central".

INTERVENȚIEI MILITARE STRĂINE
Greva generală națională
• Timp de o oră întreaga activitate a fost 
complet oprită la Praga și în întreaga țară

PRAGA 23 (Agerpres). — 
La apelul Congresului al XIV- 
lea extraordinar al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
care a avut loc la Praga in 
ziua de 22 august, oamenii 
muncii din R. S. Cehoslovacă 
au declarat vineri, 23 august, 
între orele 12,00 și 13,00 o gre
vă generală națională de pro
test împotriva ocupării Ceho
slovaciei de armatele străine. 
In apelul Congresului se pre
ciza că greva va fi declanșată 
dacă nu vor fi îndeplinite ce
rințele participanților la Con
gres de a fi retrase trupele 
străine din Cehoslovacia, de a 
se începe în decurs de 24 de 
ore convorbiri cu privire la 
plecarea trupelor străine, con
vorbiri la care să participe re
prezentanții de partid și de 
stat legali ai. Cehoslovaciei și 
dacă Alexander Dubcek nu va 
avea posibilitatea să prezinte 
în mod liber poporului ceho
slovac o declarație cu privire 
la începerea tratativelor.

Timp de o oră, între 12,00 și 
13,00 in ziua de 23 august ac
tivitatea a fost oprită complet 
atît la Praga cît și în întreaga 
țară. Circulația pe străzile 
Pragăi a fost întreruptă.

Componența noului prezidiu 
al C. C. al P. C. C.

PRAGA 23. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen Ionescu 
transmite : Radio Praga liberă 
a difuzat următorul comunicat 
cu privire la ședința noului 
Comitet Central :

1. Comitetul Central, ales de 
cel de-al XIV-lea Congres ex
traordinar, reunit tîrziu in 
noaptea de 22 august în pri
ma sa ședință plenară, a ales 
prezidiul său în următoarea 
componență : Dubcek, Smrko- 
vsky, Cernik, Spacek, Kriegel, 
Simon, Cisar, Sik, .Slavik, 
Hrdinova, Litera, Sadovsky, 
Colotka, Silhan, Matejicek, 
Kabrna, Hejzlar, Goldstucker. 
Vojacek, Hubl, Moc, Simecek, 
Husak, Zrak, Tazky, Pavlen- 
da. Turcek, Samel.

2. Plenara a ales în unanl-

Apelul adresat tuturor 

partidelor comuniste și 

muncitorești din lume

Congresul al XIV-lea extraordinar al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, care a avut loc la 22 august la Praga, a 
adoptat o declarație către toate partidele comuniste și mun
citorești din lume.

în apel se arată că, in ajunul celui de-aj XIV-lea Con
gres extraordinar al P.C.C,, forțe armate ale U.R.S.S., R.D.G., 
Ungariei, Bulgariei și Poloniei au ocupat teritoriul Ceho
slovaciei prin forță, fără nici un acord din partea guver
nului legal și al autorităților de partid și împotriva voinței 
populației țării noastre. Astfel, acest procedeu nejust a îm
piedicat continuarea liniei de dezvoltare începute.

Trebuie să facem țață faptului grav, se spune în apel, că 
forțele armate ale țărilor sus-menționate pe care obișnuiam 
să le salutăm ca prieteni, acționează ca ocupanți. Autorită
țile legale constituționale ale țării noastre și autoritățile de 
partid nu-și pol continua activitatea. Ele nu au posibilita
tea să ducă trataiive cu privire Ia situația actuală pe căile 
constituționale normale. Ele nu au acces la mijloacele nor
male de comunicații, iar principalele autorități sînt internate.

Este neîndoielnic că acest procedeu grosolan deliberat nu 
poate avea decît efecte dăunătoare asupra înțregii mișcări 
comuniste și muncitorești internaționale. Vom face tot ce 
ne stă în putință pentru restabilirea condițiilor normale de 
viață în țara noastră. în acest scop o majoritate mai mult 
decît necesară a delegaților aleși în mod legal, care s-au 
întrunit la Congresul al XIV-lea al partidului, vă adresează 
un apel urgent și vă cere un ajutor imediat.

Pentru a putea să continuăm în mod liber să mergem pe 
calea noastră socialistă de dezvoltare continuă, este necesa
ră îndeplinirea următoarelor cereri : toate autoritățile ares
tate și internate ale partidului, guvernului, Adunării Națio
nale. Comitetului Național ceh și Frontului Național tre
buie să fie puse imediat în libertate și trebuie să Ii se per
mită, ca și președintelui Republicii, exercitarea nestinghe
rită a funcțiilor și îndatoririlor lor : toate libertățile și drep
turile publice trebuie să fie restabilite imediat, și trebuie 
să se înceapă imediat și să se grăbească retragerea tuturor 
forțelor armate de ocupație.

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

în ce privește consecințele tragice ale ocupării țării noas
tre pentru cauza socialismului în întreaga lume, vă rugăm 
să sprijiniți din punct de vedere politic cauza noastră justă, 
dreaptă și cinstită, să vă exprimați părerea reprezentanților 
partidelor răspunzătoare pentru măsura nefericită luată îm
potriva țării noastre; examinați posibilitatea și oportuni
tatea convocării unei întîlniri a partidelor comuniste și mun
citorești la care sâ participe delegația noastră. Apelul a fost 
semnat de delegații la Congresul al XIV-lea extraordinar 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Colectivele întreprinderilor nu 
au părăsit loclirile de muncă. 
In cursul grevei au sunat si
renele și claxoanele automobi
lelor, au bătut clopotele cate-

Dezbaterile din 
Consiliul de Securitate
NEW YORK 23 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate și-a 
reluat în dimineața zilei de 
23 august, dezbaterile asupra 
situației din Cehoslovacia. Re
prezentantul R.S. Cehoslovace, 
Jan Muzik, a declarat că „si
tuația din țara sa nu înce
tează să se agraveze datorită 
prezenței forțelor de ocupa
ție". El a subliniat că în ciu
da tuturor eforturilor, ocu- 
panții nu au reușit să-și im
pună reprezentanții lor po
porului cehoslovac. Delegatul 
cehoslovac a arătat că do
rește să atragă atenția Con
siliului asupra următoarelor 
patru puncte: Ocuparea
Cehoslovaciei este complet

mitate pe Alexander Dubcek 
în funcția de prim-secretar al 
Comitetului Central.

3. Plenara l-a ales pe Va
nek Silhan în funcția de se
cretar și i-a încredințat direc
ția Partidului în timpul ab
senței primului secretar Ale
xander Dubcek.

4. Plenara Comitetului Cen
tral a luat măsuri politice și 
administrative în vederea so
luționării situației politice 
grave actuale.

5. Plenara Comitetului Cen
tral, care este unicul organism 
conducător al Partidului Co
munist între Congrese, a in
vitat organizațiile de partid 
la toate nivelurile să urmeze 
directivele singurului Comitet 
Central legal. 

VIZITA LUI SVOBODA LA

dralelor. După cum au anunțat 
posturile de radio din Praga, 
Brno, Gottwaldov și Ostrava, 
greva generală a decurs în de
plină ordine.

ilegală ; numai reprezentanții 
constituționali aleși în mod le
gal sînt adevărații reprezen
tanți ai republicii și poporu
lui cehoslovac și de aceea tre
buie să li se permită să-și în
deplinească în mod liber func
țiunile lor constituționale, 
fără amestecul ilegal al for
țelor de ocupație ; toate actele 
forțelor străine de ocupație 
din Cehoslovacia sînt ilegale; 
încetarea completă și imediată 
a ocupației, retragerea forțe
lor de ocupație de pe teri
toriul cehoslovac și restaura
rea deplină a suveranității și 
integrității teritoriale a Repu
blicii Cehoslovace.

A urmat la cuvînt repre
zentantul Senegalului, Ibrahim 
Boye, care a declarat că „gu
vernul său regretă și condam
nă intervenția armată în 
Cehoslovacia care constituie 
un amestec în afacerile in
terne ale Cehoslovaciei, pe 
care nu o amenința nici o a- 
gresiune din afară". El a pre
cizat că țara sa se alătură. în 
calitate de coautoare, proiec
tului de rezoluție care condam
nă intervenția armată contra 
Cehoslovaciei și care cere e- 
vacuarea imediată a forțelor 
de ocupație.

în încheierea dezbaterilor, 
Consiliul de Securitate a tre
cut la vot. în favoarea pro
iectului au votat zece dele
gații, trei s-au abținut și două 
voturi au fost contra (U.R.S.S. 
și Ungaria). Prin veto-ul opus 
de Uniunea Sovietică, care 
este membră permanentă a 
Consiliului de Securitate, pro
iectul de rezoluție con da m- 
nînd ocuparea Cehoslovaciei a 
fost anulat.

parte pe calea dezvoltării de
mocratice a patriei noastre so
cialiste în spiritul hotărîrii 
plenarei din ianuarie a C.C. 
al P.C.C.

Presupun că ne vom înapoia 
încă în cursul acestei seri. Des
pre rezultatele convorbirilor 
mele voi informa organele 
constituționale și pe voi toți, 
dragi concetățeni, la înapoierea 
mea".

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : la 23 august 
a sosit la Moscova într-o vizită 
oficială de prietenie, pentru a 
discuta probleme de interes 
reciproc, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda. împreună cu 
președintele R.S.C., în Uniunea 
Sovietică au sosit: general 
'••olonel Martin Dzur, Vasil 
Bilak, Jan Pilier, Bohuslav 
Kucera, ministrul justiției (pre
ședintele Partidului Socialist 
Cehoslovac), Alois Indra. Gus
tav Husak, vicepreședinte al 
guvernului R.S.C.

Au fost întîmpinați de : Leo
nid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. ; Ghennadi 
Voronov. Alexei Kosîghin, An
drei Kirilenko, Nikolai Pod- 
gornîi, Dimitri Poleanski, Mi
hail Suslov, Alexandr Șelepin, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S. ; Andrei Gre- 
ciko. ministrul apărării al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

Președintele R.S.C. și per
soanele oficiale care îl însoțesc 
au fost întîmpinați pe parcurs 
de numeroși reprezentanți ai 
oamenilor muncii din Moscova.

PRAGA 23 (Agerpres). — 
Postul „Radio liber al P.C. 
din orașul Praga", recepționat 
în capitala cehoslovacă, a 
transmis că Vanek Silhan, îm
puternicit de Congresul extra
ordinar al P. C. din Cehoslo
vacia să-1 înlocuiască pe A.

Sprijin luptei 

împotriva 

ocupației 

nelegale

BELGRAD 23 (Agerpres). — 
Oto Sik, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C. a lansat la 
23 august, în numele grupului 
de membri ai P.C.C. aflați 
la Belgrad, un apel adre
sat conducerilor tuturor par
tidelor comuniste și muncito
rești din lume în care se arată 
că în ciuda tuturor garanțiilor 
clare pe care le-a primit P.C. 
din Cehoslovacia cu prilejul 
convorbirilor de la Cierna pe 
Tisa și apoi lâ Bratislava, s-a 
ajuns la ocuparea prin forță și 
nelegală a R.S.C. Ocupația a 
dus la intervenția nemaiauzit 
de brutală a organelor militare 
ale celor cinci țări al vite m 
viața partidului, cai j cu toate 
acestea, continuă să-și desfă
șoare activitatea. Funcționează 
normal organizațiile dc bază, 
comitetele regionale și raionale 
ale P.C.C., care se pronunță in 
unanimitate împotriva ocupării 
armate a R.S.C. și cer retrage
rea urgentă a forțelor de ocu
pație.

în codițiile grele Ale ocupa
ției și în ciuda interdicției, s-a 
întrunit cel de-al XIV-lea Con
gres extraordinar al P.C.C. Ho- 
tărîrile congresului corespund 
în întregime cererilor oamenilor 
muncii și întregii populații a 
Cehoslovaciei. care s-au gru
pat în jurul partidului într-o 
unitate fără precedent. Ceho
slovacia nu este amenințară de 
contrarevoluție.

Comuniștii, care semnează a- 
cest apel, cer ca în contactele 
cu P.C.C. să \se discute exclu
siv cu organele de partid alese 
de cel de-al XIV-lea Congres, 
să nu fie recunoscuți cei core 
vor încerca să acționeze în nu
mele partidului. cer sprijin 
frățesc pentru P.C.C. și Doporul 
cehoslovac în lupta împotriva 
ocupației nelegale, pentru eli
berarea reprezentanților con
ducerii partidului și pentru 
crearea de condiții normale de 
activitate a acestuia.

„Totodată vă cerem, se spune 
în apel, ca în această nouă si
tuație să studiați încă o dată po
sibilitatea punerii în aplicare a 
propunerii conducerii P. C. 
Francez privind convocarea u- 
nei întîlniri a partidelor comu
niste și muncitorești europene, 
la care să se discute despre re
lațiile dintre P.C.C. și partidele 
comuniste ale țărilor membre 
ale Tratatului de la Varșovia".

MOSCOVA
Dubcek. în absența acestuia, a 
declarat:

„Tragedia actuală a Ceho
slovaciei, a subliniat V. Silhan, 
trebuie să constituie prilejul 
unei modificări profunde a 
raporturilor dintre țările socia
liste. Noi nu vrem să trăim în 
ostilitate cu nici o țară, nici 
chiar cu cele care se comportă 
în prezent față de noi ca ina
mici".

Cel de-al XIV-lea Congres a 
cerut, în primul rînd, a amintit 

-V. Silhan, „retragerea imedia
tă a trupelor de ocupație", pro
blemă „asupra căreia nu exis
tă un compromis posibil, eu 
toate că noi sîntem realiști. 
Dar, noi nu ne opunem unui 
acord rezonabil".

în ceea ce privește plecarea 
președintelui Svoboda la Mos
cova, „Radio liber al P.C. din 
orașul Praga", citind cuvintele 
lui V. Silhan, subliniază că Co
mitetul Central al partidului 
comunist a acordat întreaga sa 
încredere președintelui Repu
blicii Cehoslovace, precum și 
lui Husak și Dzur, care îl înso
țesc și care au fost aleși în 
noul Comitet Central. în ceea 
ce-i privește pe ceilalți membri 
ai fostului Prezidiu, care fac 
oarte dintre însoțitorii lui 
Svoboda, Comitetul Central va 
adopta față de ei o atitudine 
în funcție de poziția pe care 
aceștia o vor adopta în nego
cierile de la Moscova, adaugă 
postul de radio.

Guvernul cehoslovac, reunit 
astăzi, confirmă, după cum a- 
nunță „Radio Praga Liberă" 
că președintele Republicii a 
plecat la Moscova cu acordul 
său.

Guvernul a numit ca membri 
ai delegației pe : Husak, vice
președinte al Consiliului, și 
Dzur, ministru al apărării. 
Frontul Național a desemnat 
pe Kucera, ministrul justiției, 
reprezentînd în guvern parti
dul socialist. Ceilalți membri 
ai delegației nu au fost desem
nați de guvern precizează pos
tul de radio.

BELGRAD 23. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Toate ziarele din 
Belgrad au publicat știrea 
transmisă de agenția Taniug 
din București despre sesiunea 
extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale. Ziarul 
„Borba" intitulează materia
lul „Ceaușescu : s-a făcut o 
mare și tragică greșeală care 
poate avea grave consecințe 
pentru partidele comuniste și 
prestigiul socialismului. încer
carea de a se justifica inter
venția armată este lipsită de 
orice bază". Ziarul „Politika" 
scrie în titlu că ..Tratatul de 
la Varșovia servește exclusiv 
pentru apărarea de atacurile 
imperialiste".

HAVANA 23 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina a trans
mis largi extrase din cuvîn- 
tarea rostită în fața Marii A- 
dunări Naționale de secretarul 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și președintele Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Agenția scoate în 
evidență acele pasaje ale cu- 
vîntării în care se subliniază 
că este un lucru unanim cu
noscut și acceptat în întreaga 
viață internațională că rela
țiile dintre partide și state se 
desfășoară exclusiv între con
ducerile legale ale acestora și 
nu între grupuri sau persoane 
care nu reprezintă pe nimeni.' 
Agenția citează, de asemenea, 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, potrivit cărora în 
Cehoslovacia „s-a săvîrșit o 
mare și tragică greșeală care

MIISIA C
BELGRAD 23 (Agerpres)^ — 

în după-amiaza zilei de 23 au
gust, la Belgrad a început cea 
de-a X-a ședință a C.C. al 
U.C.I. prezidată de Iosip Broz 
Tito. La ședință se examinea
ză situația creată prin ocupa? 
ția Cehoslovaciei de forțele 
armate ale U.R.S.S., Poloniei, 
Ungariei, R.D.G. și Bulgariei.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de președintele U.C.I., 
Iosip Broz Tito.

Agenția Taniug relatează că 
ședința din 23 august a C.C. 
al U.C.I. a fost precedată de 
o amplă acțiune politică în 
cadrul căreia au avut loc con-

Luigi Longo consideră v 
intervenția militară a celor

5 țări ca nejustificată
ROMA 23 — Coresponden

tul Agerpres, G. Pastore, 
transmite: Ziarul „L’Unita" 
din 23 august publică urmă
toarea declarație făcută de se
cretarul general al P.C.I. Luigi 
Longo :

„Imediat ce a luat cunoștință 
de ultimele evenimente din 
Cehoslovacia, Biroul Politic al 
partidului nostru și-a manife
stat reprobarea față de inter
venția militară a cinci țări ale 
Pactului de la Varșovia, con- 
siderînd-o nejustificată. Apre
ciem că numai comuniștilor și 
guvernului din Cehoslovacia le 
revine sarcina de a garanta a- 
părarea sistemului socialist și

VIENA 23 (Agerpres). — în 
zilele de 22 și 23 august la 
Viena a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Austria, 
la care s-a discutat situația 
gravă creată prin ocuparea 
fulgerătoare a R. S. Ceho
slovace de către trupele a cinci 
state membre ale Tratatului 
de la Varșovia. Comitetul 
Central al P.C. din Austria a 
aprobat Declarația Biroului 
Politic și cea a președintelui 
partidului, Franz Muhri, fă
cută la posturile de radio și 
televiziune austriece.

în rezoluția adoptată de 
Comitetul Central al P.C. din 
Austria se arată că acesta con
damnă ocuparea R.S.C. de că
tre trupe ale țărilor socialiste, 
ceea ce reprezintă o încălcare 
directă a normelor relațiilor 
dintre partidele comuniste și 
țările socialiste. C.C. al P.C. 
din Austria constată că nici 
conducerea P.C. din Cehoslova
cia și nici guvernul R.S.C., 
nici președintele statului și 
nici alt organ ales al statului 
cehoslovac nu au cerut vreun 
ajutor militar.

Pătrunderea trupelor a cinci 
state ale Tratatului de la Var
șovia în R.S.C. se arată în 
rezoluție, contravine rezultate
lor convorbirilor de la Cierna 
și Bratislava, care au fost a- 

nu poate avea decît consecințe 
grele pentru soarta unității 
sistemului socialist și a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale". Prensa Latina 
subliniază, de asemenea, acel 
pasaj al cuvîntării în care se 
arată necesitatea de a se pune 
capăt acțiunilor militare împo
triva Cehoslovaciei, precum și 
necesitatea ca „toate proble
mele care privesc relațiile cu 
Cehoslovacia să fie rezolvate 
prin discuții și tratative cu. 
conducerea de partid și de stat 
legală a țării".

VIENA 23 — Coresponden
tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: Ziarul „Volkstim- 
me“, publică o amplă relatare 
cu privire la cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la sesiunea extraordinară ă 
Marii Adunări Naționale. Zia
rul scoate în evidență pasa
jele din cuvîntări în care se a- 
rată că „nimic nu a îndreptă
țit și nici nu poate îndreptăți" 
acțiunile armate împotriva 
Cehoslovaciei, precum și fap
tul că aceste acțiuni consti
tuie o tragică greșeală care 
ar putea avea urmări serioase 
pentru mișcarea comunistă". 
„Volkstimme** relevă, de ase
menea, că secretarul general al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România a arătat 
că Tratatul de la Varșovia nu 
justifică nici o intervenție în 
treburile altor țări socialiste și 
a subliniat că „încă nu este 
tîrziu să se dea dovadă de ra
țiune și de spirit de răspun
dere".

€♦ AL U.C.I.
sultări ale membrilor 
clasei muncitoare și tutui or 
cetățenilor. în cursul acestor 
consultări au ieșit în eviden
ță unitatea și sprijinul față ie 
pozițiile conținute în declara
ția președintelui Tito și în co
municatul Prezidiului și Co
mitetului Executiv ale C.C. al 
U.C.I.

Pe tot cuprinsul țării, în 
cadrul organizațiilor U.C.I. au 
avut loc ședințe consacrate ce
lei mai noi evoluții a eveni
mentelor și sarcinilor care 
stau în prezent în fața comu
niștilor.

reinnoirea democratică din 
țara lor.

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

Trecînd pe la Paris, am avut 
posibilitatea să avem un scurt 
schimb de păreri cu tovarășul 
Waldeck Rochet și cu alți con
ducători ai P.C.F. Am putut 
astfel constata că există o 
substanțială convergență de 
opinii și aprecieri între cele 
două partide ale noastre cu 
privire la evenimentele din 
aceste zile".

preciate pozitiv și de partidul 
nostru.

C.C. al P.C. din Austria de
clară din nou că se pronunță 
pentru respectarea autonomiei 
fiecărui partid, respectarea 
principiului neamestecului, in
ternaționalismului proletar 
care numai pe baza unei uni
tăți noi, prin diversitate, poate 
fi pe deplin valabil.

Comitetul Central al P.C. 
din Austria consideră că în 
urma recentelor evenimente 
trebuie să ia atitudine împo
triva violării acestor principii. 
Noi sîntem pentru o soluțio
nare politică pașnică a situa
ției create prin ocuparea mili
tară a R.S.C. O asemenea so
luție poate fi doar rezultatul 
unor tratative libere cu repre
zentanții legitimi și aleși ai 
R.S.C.

Cerem în mod hotărît retra
gerea trupelor străine de pe 
teritoriul R.S.C. și restabilirea 
deplinei suveranități a Ceho
slovaciei.

C.C. al P.C. din Austria își 
reafirmă solidaritatea cu par
tidul frățesc al Cehoslovaciei 
vecine și cu conducerea lui 
aleasă, precum și cu clasa 
muncitoare bogată în tradiții 
din R.S.C. în lupta' pentru o 
extindere și dezvoltare a de
mocrației socialiste.
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PRAGA 23 (Agerpres). — în 
emisiunea postului de radio le
gal cehoslovac recepționată vi
neri la ora 9,15, președintele 
Republicii Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda a adresat poporului 
următoarea cuvîntare :

„Dragi concetățeni, ieri, 22 
august, am avut convorbiri cu 
reprezentanții Uniunii Sovie
tice Ia Praga în legătură cu 
rezolvarea situației create prin 
intrarea trupelor Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări pe 
teritoriul Cehoslovaciei și în
deosebi în legătură cu rein- 
staurarea funcționării normale 
a organelor constituționale ale 
R.S.C. Deoarece aceste convor
biri nu au dat rezultate satis
făcătoare, în cursul nopții, de 
acord cu guvernul care s-a în
trunit la Hrad și se află pînă 
acum în ședință, am cerut con
vorbiri directe cu cei mai 
înalți reprezentanți ai U.R.S.S.

Astăzi dimineață, ambasado
rul U.R.S.S. la Praga a trans
mis poziția pozitivă a conduce
rii sovietice față de această 
propunere. împreună cu mine 
pleacă dr. Husak, generalul 
Dzur, Piller, Bilak, Indra și dr. 
Kucera.

Despre această călătorie am 
informat poporul. Mă adresez 

,vouă, tuturor, cerîndu-vă să 
sprijiniți acțiunile mele în 
continuare. Vă cer tuturor să 
păstrați rațiunea și reținerea, 

j ca prin nici un fel de acte sau 
i poziții să nu agravați situația
I din țara noastră și atitudinea 
; față de reprezentanții trupe

lor străine. Vă cer ca prin po
ziția voastră conștientă să spri
jiniți crearea condițiilor favo
rabile pentru apropiatele con
vorbiri complicate.

Toți trebuie să înțelegem că 
acum este vorba de găsirea li
nei ieșiri cinstite și demne din 

: această situație care poate a- 
! vea consecințe drastice pen- 
| tru poporul și patria noastră 
I că se află sub semnul întrebă

rii existența Republicii noas- 
I tre socialiste și mersul mai de-


