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Cu prilejul vizitei în țara 
noastră a tovarășului Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, la Uzinele „Grivița ro
șie" din Capitala a acut loc 
un miting al prieteniei din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Spania.

Tovarășul Nicolae Ceaușes- 
, cu, secretar general al C.C. al 

Partidului Comunist Român, 
' împreună cu tovarășul Santia- 
\ go Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, au sosit în mijlocul 
muncitorilor de la această 
Importantă unitate industria
lă a Capitalei, miercuri la ~ 
Ptiază.

a-

împreună cu cei doi con
ducători de partide au sosit 
tovarășii Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La intrarea în uzină, oaspe
ții au fost salutați de minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Mihai Marinescu, 
de colectivul de conducere al 
uzinei, de reprezentanți ai 
comitetului de partid și or
ganizațiilor obștești. Un grup 
de tinere muncitoare au ofe
rit oaspeților flori.

în sala de consiliu, direc
torul general al uzinei, Jean

Beiu, a înfățișat realizările și 
preocupările oamenilor mun
cii din această puternică uni
tate industrială a Capitalei, 
entuziasmul cu care întregul 
colectiv transpune în viață 
directivele Congresului al 
IX-lea și Conferinței Naționa
le a partidului.

Vorbind despre succesele 
obținute în producția de uti
laje tehnologice pentru indus
tria chimică și prelucare a 
țițeiului, care constituie noul 
profil al uzinei bucureștene, 
directorul a sublimat că în 
ultimii doi ani, prin creșterea 
productivității muncii a fost 
obținut un spor al producției 
de peste 44 la sută. In mo
mentul de față se studiază și

se aplică o serie de forme or
ganizatorice pentru însușirea 
unei tehnologii de producție 
superioară. Oaspeții au fost 
informați, totodată, că prin 
noile sale produse uzina a 
început să fie din ce în ce 
mai cunoscută și apreciată și 
peste hotare.

Tovarășul Santiago Carrillo 
s-a interesat de modul de or
ganizare a producției în uzi
nă, de activitatea organizației 
de partid. Gazdele au arătat 
că „Grivița Roșie" are astăzi 
un personal de peste 7 200 
de oameni, în marea lor ma
joritate muncitori cu înaltă 
calificare. In rîndurile lor se
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WE CEAUȘESCU santiago carriuo
Dragi tovarăși.

Dați-mi voie să vă adresez 
dv., întregului colectiv al u- 
zinelor- „Grivița Roșie“ un sa
lut călduros din partea Comi
tetului Central al partidului, 
(aplauze, urale).

Colectivul uzinei dv. este 
continuatorul unor glorioase 
tradiții revoluționare, înscrise 
îp pagini de neuitat ale luptei 
clasei muncitoare, a poporului 
nostru pentru eliberarea so
cială și națională, (aplauze 
puternice). Totodată, colecti
vul dv. prin priceperea sa, 
prin măiestria muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, 
îndeplinește în bune condiții 
sarcinile ce-i revin în dezvol
tarea industriei noastre socia
liste, aduce un aport de preț la 
înflorirea patriei noastre. Do
resc să folosesc acest prilej 
pentru a vă felicita din toată 
inima, pentru a vă ura noi 
succese în activitatea dv. 
(aplauze).

Cunoașteți preocuparea parti
dului nostru pentru dezvol
tarea continuă a industriei, a 
agriculturii, a științei și cul
turii, pentru crearea condiții
lor în vederea desăvîrșirii so
cialismului, pentru crearea ba-

zei materiale în vederea tre
cerii la făurirea comunismu
lui în România. Neprecupețind 
eforturile, poporul nostru este 
hotârît să facă totul pentru a 
asigura ca viața fiecărui cetă
țean al patriei noastre să fie 
tot mai bună, tot mai liberă, 
ca fiecare om să se bucure de 
binefacerile socialismului și 
comunismului, (aplauze, urale 
prelungite). In întreaga sa ac
tivitate, Partidul Comunist 
Român a pornit și pornește de 
la convingerea că clasa munci
toare, cea mai înaintată clasă 
a societății, constituie forța de 
granit a orînduirii noastre noi, 
garanția victoriei socialismu
lui și comunismului în Româ
nia. (aplauze îndelungate).

în același timp, știm că fără 
alianța trainică cu țărănimea, 
cu intelectualitatea, fără u- 
nirea întregului popor într-un 
singur front, nu este posibilă 
victoria socialismului ; tocmai 
de aceea facem totul pentru a 
întări necontenit unitatea de 
nezdruncinat a poporului în 
jurul partidului și guvernului 
nostru, (aplauze îndelungate, 
urale).

Dragi tovarăși.

Mulțumesc foarte mult to
varășului și prietenului meu, 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
vostru general și președintele 
țării dumneavoastră, pentru 
ocazia pe care ne-a oferit-o 
de a-i saluta pe muncitorii de 
la Grivița Roșie, de a-i feli
cita pentru succesele pe care 
le-au obținut în munca lor, în 
numele Partidului (Jomunist 
din Spania și al muncitorilor 
spanioli, (aplauze puternice).

Tovarăși, în țara noastră, 
partidul comunist, legat de 
forțele democratice și 
franchiste, duce o luptă 
gică de mulți ani pentru 
tatea și democrația țării
tre. (aplauze). în aceasta luptă 
nu ne-a lipsit niciodată soli
daritatea, sprijinul entuziast și 
energic al Partidului Comunist 
Român și al oamenilor muncii 
din România. Multe mulțumiri 
pentru acest ajutor și pentru 
această solidaritate, (aplauze 
însuflețite).

Spunea tovarășul Ceaușescu 
în urmă cu cîteva momente că

anti- 
ener- 
liber- 
noas-

DECLARAȚIA
COMITETULUI EXECUTIV 

AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST

ROMÂN
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român a examinat cu deosebită atenție comuni
catul cu privire la convorbirile sovieto-cehoslovace din 
23—26 august a.c. de la Moscova, precum și cuvîntările 
rostite la Praga, după încheierea convorbirilor, de către to
varășii Ludvik Svoboda, președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Alexander Dubcek, primul secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, și Oldrich Cernik, președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace.

Urmărind desfășurarea evenimentelor din Cehoslovacia în 
spiritul înaltei responsabilități impuse de gravitatea aces
tora, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, , 
Consiliul de Stat, Consiliul de Miniștri, Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste România și-au exprimat, la 
timpul său, în mod unanim, îngrijorarea și dezaprobarea 
față de pătrunderea forțelor armate ale celor cinci state so
cialiste în K. S. Cehoslovacă.

Partidul Comunist Român, consecvent poziției sale prin
cipiale, constructive, s-a pronunțat de la bun început pentru 
găsirea unei soluții raționale, pe singura cale compatibilă 
cu normele fundamentale ale relațiilor dintre țările socia
liste, dintre partidele comuniste — calea tratativelor, a dis
cuțiilor cu conducerea de partid și de stat legală a Ceho
slovaciei.

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

Comitetul Executiv apreciază că reîntoarcerea tovarășilor
A L. Svoboda. A. Dubcek, J. 'Smrkowsky, O. Cernik și a 

altor conducători de partid și de stat Ia locurile lor de 
muncă și reluarea activității normale a organelor legale

cel mai mare sprijin pe care 9 
partidele și muncitorii din ță
rile socialiste le pot da acelora 
care luptă în condițiile capita- 9 
lismuiui, este de a obține în 
fiecare zi noi și mări succese 
în construirea socialismului în. 9 
țările dumneavoastră. Sîntem 
pe deplin de acord cu aceste 
cuvinte. Lupta noastră este 9 
grea, dar știm că alături de 
noi se află poporul nostru, 
muncitorii noștri, intelectualii ™ 
noștri, țăranii noștri și că ală
turi de noi se află forța enormă a 
a țărilor socialiste, a oameni- ” 
lor muncii din lumea întreagă, 
care susțin lupta noastră și ne 
arată solidaritatea lor. (Vii ” 
aplauze).

Sîntem de aceea siguri de 9 
victoria noastră. Partidul nos
tru, tovarăși, s-a format pe 
baza principiilor intemaționa- 9 
lismuiui proletar și ale mar- 
xism-leninismului. Noi luptăm 9 
astăzi pentru unitatea lagăru
lui nostru, pentru unitatea 
mișcării muncitorești și comu
niste internaționale, pentru 
unitatea tuturor forțelor anti- 
imperialiste și progresiste de

Noi construcții de locuințe
în cartierul Traian din mu

nicipiul Rm. Vîlcea au fost 
date în folosință primele șase 
blocuri însumînd peste 500 
de apartamente. Pînă la finele 
anului aici își vor primi lo
catarii încă 7 blocuri.

După cum rezultă din pla

nul de sistematizare a orașu
lui, acest cartier va cuprinde 
mai multe blocuri însumînd 
2 000 de apartamente, com
plexe comerciale, o grădiniță 
de copii o școală cu 16 săli 
de clasă și un dispensar.

DE VEGHE
EA CUCERIRILE

REVOLUȚIONARE
ALE POPORULUI

general-maior
CONSTANTIN STOICA 

vicepreședinte al Consiliului Securității 
Statului

în aceste zile de sfîrșit 
august, securitatea statului 
plinește douăzeci de ani de 
tivitate în slujba partidului . și 
poporului. Creată de partid, la 
30 august 1948, securitatea și-a 
adus o însemnată contribuție la 
efortul întregului popor român 
pentru edificarea noii orînduiri 
sociale, la lupta pentru lichida
rea împotrivirii dușmanilor in
terni și externi.

Rolul hotărîtor în lupta pen
tru apărarea cuceririlpr revolu
ționare l-au avut masele popu
lare, partidul comunist, politica 
sa marxist-leninistă, uriașa sa 
activitate de mobilizare a po
porului la opera de construire 
a socialismului. în anii trans
formărilor revoluționare, prin 
lupta celor ce muncesc — sub 
conducerea partidului — au fost 
lichidate relațiile de asuprire și 
exploatare, obținîndu-se victoria 
deplină și definitivă a socialis
mului la orașe și sate, s-a con
solidat orînduirea noastră so
cială și de stat. în acest proces

de 
îm- 
ac-
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MASĂ OFERITĂ 
IN CINSTEA 

TOVARĂȘULUI 
SANTIAGO 
CARRILLO

Miercuri seara tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, și soția, au oferit o masă 
în cinstea tovarășului Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, și a soției sale.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii Juan 
Gome’ și Ramon Mendezona, 
membri ai Comitetului Execu
tiv al Partidului Comunist din 
Spania și alți oaspeți spanioli.

Masa s-a desfășurat într-o 
•tmosferă de caldă prietenie.

complex s-a închegat 
de monolit a poporului 
partidului — expresie 
și viabilității orînduirii 

în lupta pentru întărirea .
dezvoltarea orînduirii socialiste, 
pentru apărarea cuceririlor is
torice dobîndite, pentru asigu
rarea muncii pașnice de con
strucție socialistă a poporului 
român un aport însemnat l-au 
avut unitățile securității sta
tului Așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu „...în 
ansamblu, ele au corespuns 
misiunii pentru care au fost 
create, și-au îndeplinit cu cinste 
și devotament însărcinările în
credințate de partid și guvern, 
aducînd o contribuție însemnată 
la înfăptuirea politicii generale 
a partidului și statului14.

în luptă pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare ale po
porului nu puține au fost cazu
rile cînd pentru reușita acțiuni
lor întreprinse au fost necesare 
eforturi deosebite, sacrificii și 
chiar jertfe de vieți omenești. 
Pentru întregul efectiv al secu
rității statului vor rămîne de 
neuitat faptele de eroism dove
dite în încleștarea cu dușmanul 
ale maiorului Constantin Vie- 
ru, locotenentului major Ștefan 
Vămanu, locotenenților Iosif Si- 
poș și Ion Jora, sublocotenentu
lui Vasile Costan, sublocotenen
tului post-mortem Constantin

(Continuare în pag. a V-a)

unitatea 
în jurul 
a forței 
noastre.

și

de partid și de stat creează condiții ca poporul cehoslovac 
să-și poată consacra eforturile pentru rezolvarea sarcinilor 
complexe ce le stau în față, pentru soluționarea efectelor 
provocate de recentele evenimente, pentru dezvoltarea so
cialistă a societății.

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

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. își exprimă încre
derea că Partidul Comunist din Cehoslovacia, poporul ceho
slovac, în strînsă unitate în jurul conducerii de partid și 
de stat, vor depăși aceste momente grele și vor asigura mer
sul înainte cu succes al construcției socialiste. în numele 
întregului nostru partid, al întregului popor român, în spi
ritul prieteniei frățești româno-cehoslovace, Comitetul Exe
cutiv exprimă comuniștilor din Cehoslovacia, popoarelor ceh 
și slovac, sentimentele sale de caldă simpatie, de sprijin 
și deplină solidaritate internaționalistă.

Comitetul Executiv reafirmă poziția de principiu a Parti
dului Comunist Român că în împrejurările grele prin care 
trec relațiile dintre țările socialiste este imperios necesar 
să nu se întreprindă absolut nimic care să înăsprească aceste 
relații, care să adîncească divergențele și să genereze noi 
surse de tensiune — ci să se îndrepte toate eforturile către 
o unică direcție, constructivă, către țelul major al restabi
lirii climatului de încredere și prietenie între țările socia
liste, al refacerii și consolidării relațiilor de unitate între 
partidele comuniste frățești, în interesul cauzei socialismu
lui și al păcii.

28 VIII 1968

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

DELEGAȚIA ASOCIAȚIEI

DE PRIETENIE SOVIETO-ROMANO
in dimineața zilei de 28 au

gust, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Central al Partidului 
Român, președintele 
de Stat al Republicii 
România, împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de 
V. P. Moskovski, membru al Co
misiei centrale de revizie a C.C, 
al P.C.U.S., redaetor-șef al ziaru
lui „Sovetskaia Rossia", care, la 
invitația Consiliului General 
ARLUS, a făcut o vizită în țara 
noastră cu prilejul zilei de 23 
August.

Din delegație fac parte V. P. 
Pasiuk, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului raional 
Kalinin din Moscova, M. D. Mi- 
kaelian, șef de sector la filiala 
Uniunii Asociațiilor de prietenie 
din Armenia, N. I. Koniaeva, ac
triță la teatrul Mossovet, A. P. 
Cehovskoi, șeful biroului de pro
iectare al Uzinei de automobile 
din Minsk, F. A. Belozerov, lă
cătuș la Uzina „Severnaia Cerni “ 
din orașul Velikii Ustiug.

A participat Mihail Roșianu, 
membru ’ ’
ședințele 
ARLUS.

A fost 
ambasadorul U.R.S.S. la 
rești.

Comitetului 
Comunist 

Consiliului 
Socialiste

al C.C. al P.C.R., pre- 
Consiliului ~General

Basov,
Bucu-

împărtășind impresiile culese 
cu prilejul vizitării de întreprin
deri industriale, unități agricole 
și instituții de cultură din Repu
blica Socialistă România, șeful 
delegației sovietice a subliniat 
succesele obținute de oamenii 
muncii din țara noastră, experien
ța organelor și organizațiilor de 
partid, rolul conducător pe care 
îl au organizațiile de partid în 
toate domeniile de activitate. 
Oaspetele a exprimat mulțumiri 
pentru sentimentele de prietenie 
cu care oamenii muncii, condu
cătorii organelor locale de partid 
și de stat au întîmpinat pretutin
deni delegația sovietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a înfățișat oaspeților sovietici 
activitatea pe care o desfășoară 
partidul și poporul nostru pentru 
progresul continuu al economiei, 
științei și culturii, ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii, 
pentru înfăptuirea programului 
de desăvârșire a construcției so
cialismului în România.

Apreciind pozitiv activitatea 
desfășurată de ARLUS și Aso
ciația de prietenie sovieto-româ
nă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea dezvoltă
rii colaborării dintre cele două 
asociații și a urat popoarelor so
vietice noi și importante succese 
în opera de construire a societă
ții comuniste.

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

T0I61MSW DEZSO NEMES
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

secretai general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, și Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al CC al PCR, au avut miercuri 
la amiază o întrevedere cu tova
rășul Dezso Nemes, membru al 
Biroului Politic al CC al PMSU, 
care la invitația CC al PCR face 
o vizită de prietenie în țara noa
stră.

A fost de față Sandor Argyelan, 
însărcinatul cu afacerile ad-inte- 
rim al R.P. Ungare la București.

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

întrevederea 
într-o atmosferă 
șească.

s-a desfășurat 
caldă, tovără-

Instalațiile funcționează
la capacitatea proiectată
Valorificarea la nivel superior 

a rezervelor interne și include
rea lor în circuitul economic, 
folosirea mai deplină a capaci
tăților de producție, a timpului 
de lucru, precum și alcătuirea 
mai judicioasă a fluxurilor teh
nologice constituie elemente de
finitorii ale acțiunii de organi
zare științifică a producției și 
a muncii. Ceea ce este caracte
ristic studiilor tehnico-econo- 
mice, științific fundamentate, e- 
laborate de colectivul uneia 
dintre cele mai tinere unități 
ale industriei noastre chimice — 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș — este

convorbire cu Petru Henteț,
șeful serviciului organizarea producției și a muncii de la Com

binatul de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș

tocmai finalitatea acestora, po
sibilitatea aplicării imediate în- 
tr-unul sau altul dintre sectoa
rele activității productive. în 
decurs de aproape un an și ju
mătate conducerea acestei între
prinderi a imprimat analizelor 
și studiilor un caracter activ, 
mobilizator, în deplină concor
danță cu problemele esențiale,

curente și de perspectivă ale 
activității productive a combi
natului.

Eficienta generală a aplicării 
pină în prezent a 80 la sută 
din studiile și analizele între
prinse se concretizează într-un

PETRU G. BRATU

(Continuare în pa%. a VifU)



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

MIHM; Al PBIETEMIH HIM PAHTIOill COMMST RUMÂN

Șl PARTIOIIl COMIINISI Ills SPANIA

Cuvintarea tovarășului Cuvintarea tovarășului

MCOUE CEADȘESO) s/mm am
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Așa cum am mai spus și 
în alte împrejurări, avem 
și rezultate bune — și ne 
mîndrim cu ele — avem și 
lipsuri. Știm că mai avem 
mult de făcut pentru a pu
tea spune cu mîna pe ini
mă — cum zice românul — 
că am realizat întru totul 
societatea socialistă pe 
care am visat-o și pentru 
care am luptat și luptăm. 
Știm, în același timp, că a- 
vem suficiente forțe — și 
acestea sînt forțele clasei 
muncitoare, ale țărănimii, 
ale intelectualității, ale în
tregului popor — pentru a 
învinge orice greutăți, pen
tru a asigura mersul- tot 
mai hotărît înainte, al pa
triei, pentru a înfăptui a- 
cest măreț ideal social, (a- 
plauze prelungite, urale).

Noi înșine știm ce e bun 
și ce e rău ; ne consultăm 
continuu cu oamenii mun
cii, cu muncitorii, cu țăra
nii, cu intelectualii, pentru 
ca împreună să găsim so
luțiile cele mai optime în 
vederea progresului patriei 
noastre pe calea socialis
mului. în aceasta vedem 
lărgirea democrației socia
liste, participarea clasei 
muncitoare, a întregului 
popor la făurirea pe deplin 
conștientă a propriului lor 
destin, a socialismului, (a- 
plauze îndelungate). Știm 
că politica noastră are'un 
judecător suprem — acesta 
e clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, po
porul ; știm că rezultatele 
acestei politici, bune sau 
rele, sînt judecate de popor. 
Facem totul ca această ju
decată să fie cît mai mult 
în favoarea noastră, ca ea 
să releve că ducem o poli
tică justă, corespunzătoare 
pe de-a-ntregul cauzei so
cialismului în România și 
în întreaga lume, (aplauze 
prelungite* urale puternice, 
entuziaste).

Am vizitat zilele acestea 
cîteva județe. Am avut în- 
tîlnlri cu zeci de mii de 
oameni — români, maghia
ri, germani — din aceste 
județe. Trebuie să spun 
aici, în fața dv., a muncito
rilor de la „Grivița roșie" î 
am putut constata că toți 
oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, sus
țin unanim politica parti
dului și guvernului, sînt de a rezolva 
ferm hotărîți să o în
făptuiască neabătut prin 
munca și lupta lor. (aplau-

ze puternice, îndelungate).
Noi, cei cărora partidul 

și poporul ne-au încredin
țat destinele țării, ale con
strucției socialiste în Ro
mânia, vom face totul, vom 
munci astfel ca să merităm 
această încredere, ca să 
nu dezmințim niciodată 
încrederea poporului nos
tru. (aplauze, urale).

Dorim, și acționăm în a- 
cest sens, să dezvoltăm re
lațiile de colaborare cu 
toate țările socialiste, con- 
siderînd că colaborarea și 
cooperarea în toate dome
niile de activitate au un rol 
important în progresul fie
cărei țări socialiste, în pro
gresul socialismului și al 
păcii în întreaga lume, (a- 
plăuze). Așezăm la baza a- 
cestor relații principiile de 
neclintit ale marxism-leni- 
nismului — respectul inde
pendenței și suveranității 
naționale, al egalității de
pline în drepturi, neames
tecul în treburile interne, 
întrajutorarea tovărășeas
că, internaționalismul so
cialist. (aplauze îndelun
gate).

Acordăm o mare impor
tanță întăririi continue a 
legăturilor partidului nos
tru cu partidele comuniste 
care luptă în condiții grele 
împotriva exploatării capi
taliste. pentru democrație, 
pentru dreptate socială, 
pentru eliberarea naționa
lă cu toate mișcările de e- 
liberare națională și anti
imperialiste, considerînd 
că întărirea aeestor legă
turi. întărirea frontului unit 
al tuturpr forțelor progre
sului din întreaga lume, re
prezintă garanția succesu
lui luptei antiimperialiste, 
pentru pace, (aplauze în
delungate).

Doresc să exprim salutul 
nostru frățesc Partidului 
Comunist Spaniol, de care 
ne leagă vechi tradiții de 
luptă, tovarășului Santiago 
Carrillo, luptător hotărît în 
fruntea Partidului Comu
nist Spaniol, de care perso
nal mă leagă sentimente de 
prietenie ; vom face totul 
pentru a dezvolta aceste 
relații frățești între parti
dele noastre, între noi. (vil 
aplauze).

Ca partid de guvernă- 
mînt, noi știm că principa
la noastră îndatorire este 

cît mai just 
problemele construcției so
cialiste în România. Prin 
aceasta îndeplinim nu nu-

mai o îndatorire națională, 
dar și una din principalele 
noastre îndatoriri interna
ționale, pentru că cu cît lu
crează mai bine comuniș
tii din țările socialiste, cu 
cît socialismul obține re
zultate mai bune, cu atit 
crește influența sa în lu
me, cu atît comuniștii din 
țările capitaliste se simt 
mai îmbărbătați în lupta 
pentru victoria socialismu
lui în aceste țări, (aplauze 
puternice).

Nu uităm nici un mo
ment. și căutăm să spriji
nim prin toate mijloacele 
de care dispunem lupta co
muniștilor de pretutindeni, 
a mișcării de eliberare na
țională, a forțelor antiim- 
perialiste ; întărim continuu 
solidaritatea în luptă cu 
toate aceste forțe convinși 
că aceasta este manifesta
rea reală a internaționalis
mului socialist, (aplauze 
puternice, prelungite). Iată 
de ce de aici, din mijlocul 
acestui colectiv muncito
resc cu vechi tradiții re
voluționare, urăm Partidu
lui Comunist Spaniol suc
cese depline în activitatea 
sa. urăm tuturor comuniș
tilor, tuturor mișcărilor de 
eliberare națională, victo
rie în lupta pentru cauza 
dreaptă a socialismului, 
progresului și păcii, (aplau
ze, urale).

Vă rog să mă scuzați că 
nu m-am referit pe larg la 
activitatea dv.. dar în a- 
cești doi ani am fost de 
cîteva ori aici. Am avut 
multe discuții cu conducă
torii organizației de partid 
și cu conducătorii între
prinderii și am putut sta
bili cum să acționăm ca 
uzina dv. să se moderni
zeze cît mai rapid, să de
vină o uzină fruntașă a in
dustriei noastre producă
toare de utilaj chimic, (a- 
plauze puternice). Am con
statat de fiecare dată că 
s-au obținut rezultate bune 
pe această cale și avem 
convingerea că conducerea 
întreprinderii, comuniștii, 
întregul colectiv al „Gri- 
viței roșii" își vor înde
plini cu cinste sarcinile 
care le revin. Vă urez încă 
o dată succes în activita
tea dv. (aplauze îndelunga
te, urale).

Vă doresc multă sănătate 
și fericire d-voastră, tu
turor și familiilor dv. (a- 
plauze și urale îndelunga
te, entuziaste).

pe pămînt. (Aplauze puter
nice). Această unitate tre
buie să se bazeze pe respec
tul strict al independenței 
fiecărei țări, al independen
ței fiecărui partid, pe noțiu
nea că forța noastră trebuie 
să fie folosită exclusiv îm
potriva dușmanului impe
rialist, pentru a apăra cu
ceririle socialismului și 
niciodată împotriva vreu
nui partid, a vreunei țări

surori. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Vreau să reafirm aici le
găturile noastre de priete
nie cu Partidul Comunist 
Român, vreau să reafirm 
aici stima și prietenia mea 
personală pentru conducă
torii Partidului Comunist 
Român și în special pen
tru tovarășul 
Ceaușescu. Doresc 
spun, tovarăși, să 
nuați să munciți și 
tați sub conducerea parti-

Nicolae 
să vă 
conti- 

să lup-

dului vostru, care sînt si
gur că vă va duce la noi 
succese, la noi cuceriri, la 
o dezvoltare și mai mare 
a bunăstării și a libertății 
poporului dumneavoastră 
— pentru că socialismul 
înseamnă bunăstare, cultu
ră, libertate, independență, 
toate ideile nobile pentru 
care popoarele au luptat 
de-a lungul veacurilor în 
cursul istoriei. , (Aplauze 
entuziaste, îndelungi).

Multe succese !
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află 2 600 de membri de par
tid, care continuînd tradițiile 
de luptă revoluționară ale 
marii uzine se află în fruntea 
tuturor acțiunilor importante 
de producție, în mobilizarea 
întregului colectiv pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
Partidul Comunist Român, în 
vederea dezvoltării continue 
a economiei naționale a Ro
mâniei.

în continuare au fost vizi
tate unele secții de producție 
ale uzinei. în timpul vizitei 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
aflați la locurile lor de mun
că au salutat cu căldură, en
tuziast pe oaspeți. Manifestări 
spontane de simpatie față de 
reprezentantul Partidului Co
munist din Spania evocă prie
tenia tradițională și solidari
tatea profund internaționalism 
tă dintre cele două partide, 
cimentate încă din anii grei 
ai războiului civil din Spa
nia și dezvoltate astăzi pe ba
zele principiilor respectului 
reciproc, ale luptei comune 
pentru unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor 
progresiste din lume.

în hala de vagoane a avut 
loc apoi un însuflețit miting 
al prieteniei dintre Partidul 
Comunist Român șl Partidul 
Comunist din Spania.

Mitingul a fost deschis de 
Constantin Cotovelea, secre
tarul comitetului de partid 
din uzină, care a salutat pre
zența în mijlocul acestui co
lectiv a tovarășilor NICOLAE 
CEAUȘESCU și SANTIAGO 
CARRILLO.

vizită — 
o expre- 
de soli- 
relațiilor

Luînd cuvîntul în cadrul 
mitingului, muncitorul cazan
giu Nicolae Fior ea, a dat glas 
sentimentelor de bucurie și 
satisfacție cu care întreg co
lectivul uzinei primește în 
mijlocul său pe înalții oaspeți.

Vedem în această 
a spus vorbitorul — 
sie vie a legăturilor 
dări ta te frățească, a
vechi statornicite între parti
dele noastre comuniste, o vie 
expresie a ideilor internațio
nalismului proletar. Folosesc 
acest prilej pentru a ruga pe 
tovarășul Santiago Carrillo să 
transmită comuniștilor spani
oli, clasei muncitoare din 

Spania, salutul nostru tovără
șesc, sentimentele noastre in
ternaționaliste, de solidaritate 
frățească.

In continuare vorbitorul a 
înfățișat hotărîrea cu care 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei muncesc pen
tru realizarea sarcinilor sta
bilite de Congresul dl 
IX-lea și de Conferința 
Națională a Partidului Co
munist Român, pentru dezvol
tarea fi modernizarea econo
miei naționale, pentru avîntul 
continuu ăl forțelor de pro
ducție în patria noastră.

Succesele pe care le-am 
obținut și în acest an, a spus 
el, confirmă justețea politicii 
partidului nostru, realismul 
măsurilor și acțiunilor pe care 
le-a întreprins pentru ridica-

rea pe o treaptă mai înaltă a 
întregii activități economice.

In continuare vorbitorul a 
spus: Moștenitor al unor mi
nunate tradiții de luptă revo
luționară, colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni 
al Uzinei „Grivița roșie" 
susține din inimă și aprobă 
în unanimitate politica exter
nă a partidului și statului nos
tru, hotărîrile adoptate de re
centa plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, declarația votată 
de Marea Adunare Națională 
cu privire la principiile de 
bază ale politicii externe a 
României. în aceste docu
mente își găsesc întruchipa
rea și o fermă reafirmare a 
principiilor independenței, 
suveranității, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, hotă
rîrea fermă de a dezvolta cu 
consecvență relațiile frățești 
ale României cu toate țările 
socialiste, spiritul internațio
nalist, înalta responsabilitate 
și grijă pe care le nutresc 
partidul și guvernul nostru 
față de cauza socialismului în 
lume, față de prestigiul și 
forța sa de atracție pentru 
popoarele lumii. De aceea vă 
rog să-mi permiteți să aduc 
mulțumirea muncitorilor uzi
nei noastre. Comitetului Cen
tral al partidului, dv., tovară-

Vizita tovarășului 

Gheorghe Apostol 

in județele Brăila,
Galați și Vrancea

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

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

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

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

Primit cu vii aplauze, a luat 
tovarășul GHEORGHE APOSTOL.

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

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

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

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

Continuînd vizita de lucru, marți după 
amiază tovarășul Gheorghe Apostol, în
soțit de tov. Constantin Dăscălescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean de partid Galați, preșe
dintele Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu, au făcut popas 
la combinatul siderurgic Galați. Inginerul 
loan Dinu, șeful sectorului furnale, dă 
explicații asupra măsurilor luate pen
tru atingerea într-un timp cît mai 
scurt a parametrilor proiectați. Se vi
zitează apoi oțelăria. La noul laminor 
Slebing, aflat în imediata vecinătate a oțe- 
lăriei, oaspetele asistă la laminarea lingou- 
rilor de oțel. Drumul parcurs de industria 
noastră siderurgică de la începuturile re
construcției și modernizării Hunedoarei și 
pînă aici la Galați — a spus tovarășul 
Gheorghe Apostol — reflectă concludent 
politica de industrializare promovată nea
bătut de partidul nostru ca bază a dezvol
tării întregii economii naționale.

Oaspeții au vizitat apoi cooperativa agri
colă de producție din comuna Independen
ța, unde au fost discutate cu țăranii coope-
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In timpul vizitei la uzinele „Grivița Roșie

printre altele: 
în 

peri- 
întregul colectiv 
„Grivița roșie“ 
înaltă răspunde- 
pentru a înde- 

de

șe Nicolae Ceaușescu, pentru 
principialitatea și fermitatea 
revoluționară marxist-leninistă 
cu care ați reafirmat în a- 
ceste zile poziția intemaționa- 
lista a partidului nostru, care 
este și poziția noastră, a în
tregului nostru popor, a na
țiunii noastre socialiste. Vă a- 
sigur că vom munci cu elan 
și înalt patriotism pentru con
tinua prosperitate a patriei, 
pentru întărirea socialismului 
și păcii în lume.

Inginerul Constantin Neno- 
iu, a spus
Vă găsiți dragi oaspeți, 
mijlocul nostru, într-o 
oadă în care 
al Uzinei 
muncește cu 
re și dăruire
plini sarcinile stabilite 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și Conferința Națională a
partidului privind ridicarea 
pe o treaptă superioară a ac
tivității economice și social - 
culturale în țara noastră.

Arătând că întregul colec
tiv al uzinei se află antrenat 
într-o largă acțiune de îmbu
nătății e a organizării produc
ției și a muncii, de ridicare a 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, de sporirea efi
cienței economice a întregii 
noastre Activități, vorbitorul 
a spus: Prin aceasta, 
lectivul nostru de 
aduce contribuția 
rea și întărirea 
potențialului ei _____ ,
își aduce împreună cu în-

tregul nostru popor, con
tribuția la construirea socia
lismului în țara noastră, la 
creșterea prestigiului și influ
enței socialismului în lume, 
la apărarea păcii.

Politica marxist-leninistă a 
partidului nostru — a spus în 
continuare vorbitorul — re
flectă în modul cel mai fidel 
interesele poporului român, 
interesele socialismului în 
lume, este pătrunsă de un pro
fund internaționalism, și ea 
întrunește deplina și entuzi
asta noastră adeziune. Cu 
toții — muncitori, ingineri, 
tehnicieni — ne-am afirmat 
și ne afirmăm cu toată hotă
rîrea aprobarea noastră față 
de măsurile stabilite de re
centa plenară a C.C. al P.C.R. 
și în declarația adoptată de 
Marea Adunare Națională în 
sesiunea sa extraordinară.

Și cu acest prilej — a spus 
vorbitorul — partidul nostru 
a afirmat în modul cel mai 
ferm hotărîrea sa 
a întregului nostru 
a dezvolta relațiile 
țările socialiste, de
bui la întărirea și lărgirea co
laborării lor frățești, la rezol
varea deosebirilor de vederi 
pe calea discuțiilor tovără
șești purtate în spirit de în
țelegere și respect reciproc.

întreaga politică a partidu
lui și statului nostru sînt pă
trunse de înaltă principialita
te și răspundere față de inte
resele poporului român, de 
cauza socialismului, a întări-

luptă
noas-

și în- 
vorbit

U.R.S.S., Anglia, Irak și

întărirea

cuvîntul
țăranilor

neclintita, 
popor de 
cu toate 
a contrir

co- 
muncă își 
la înflori- 
patriei, a 
economic,

rii unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Asigu
răm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră 
tovarășe secretar general, că 
sîntem hotărîți, ca prin mun
ca și forțele noastre, să înfăp
tuim neabătut întreaga po
litică internă și externă a par
tidului și statului nostru, do- 
vedindu-ne astfel la înălți
mea sarcinilor încredințate, a 
minunatelor tradiții de 
revoluționară ale uzinei 
tre.

Primiți cu puternice 
delungate aplauze au
apoi tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU și SANTIAGO 
CARRILLO.

Cuvîntările au fost sublinia
te de aplauze puternice, în
delungi. Participanții la mi
ting au manifestat puternic 
pentru prietenia dintre Parti
dul Comunist din Spania și 
Partidul Comunist Român, 
pentru întărirea continuă a 
orînduirii socialiste, pentru u- 
nitatea întregului nostru po
por în jurul conducătorului 
iubit — Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Ceaușescu, pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și mun
citorești din lumea întreagă, 
a frontului antiimperialist, 
pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii.

(Agerpres)

ratori probleme ale sporirii continue a pro
ducției agricole.

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

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

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

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

Luînd cuvîntul, tovarășul GHEORGHE 
APOSTOL a spus între altele ;

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

Referindu-se la unele probleme ale si
tuației internaționale și ale politicii externe 
a partidului și statului nostru, vorbitorul a 

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

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

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

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

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

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

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

Rezultatele care s-au obținut în dezvol
tarea industriei, agriculturii, în domeniul 
științei, literaturii și artelor, rezultate cu 
care ne putem mîndri. demonstrează că în 
țara noastră s-au creat condiții pentru a 
îndeplini într-un timp mai scurt sarcinile 
prevăzute în actualul cincinal. Sîntem con
vinși că prin eforturile unite ale întregu- 
lui popor vom putea îndeplini hotărîrile 
Congresului al IX-lea. Partidul nostru, con
ducerea sa au militat și vor milita și de 
aici înainte pentru ca relațiile dintre ță-
rile socialiste să se dezvolte pe temelia 
principiilor internaționalismului socialist.

realiza o unitate 
țărilor socialiste, 
Declarația Marii 
dat putere de 
a țării noastre

Numai în acest fel se va 
trainică, indestructibilă a 
a partidelor comuniste. 
Adunări Naționale a 
lege acestei orientări ~ 
și noi vom face totul pentru“traduce°reZ 
ei în Viată. Ne vom intensifica eforturile 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor socială 
pentru securitate în Europa și tn lume, 
pentru încetarea agresiunii americane în 
Vietnam, pentru sprijinirea luptei de elibe
rare a popoarelor înrobite de imperia
lism, a dreptului tuturor popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta".

In încheiere, tovarășul Gheorghe Apostol 
a urat locuitorilor județului Vrancea noi 
succese în activitatea lor creatoare, sănă
tate și fericire.
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Vizita tovarășului 

Alexandru Bîrlădeanu 

in județele 

Neamț și Bacău

Vizita tovarășului 

Emil Bodnaraș 

in județele 

Vaslui și lași

Vizita tovarășului 

Chivu Stoica 

in județele 

Dolj și Mehedinți
In ziua de 28 august tovarășul Alexandru 

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

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

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

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

în încheierea adunării a luat cuvîntul 
tovarășul ALEXANDRU BÎRLĂDEANU.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘ secretarul comitetului U.T.C.
In aplauzele și uralele asistenței a luat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La amiază, în sala Teatrului național 
„Vasile Alecsandri" a avut loc adunarea 
activului comitetului județean de partid. Au 
luat cuvîntul tovarășii Miu Dobrescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de partid, 
președintele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean provizoriu Iași, Ion 
Buzac, muncitor la uzina mecanică Nico
lina. Dumitru Leonte, membru de partid din 
ilegalitate, academicianul Cristofor Simio- 
nescu, președintele filialei Iași a Academiei. 
Alexandru Dumitrache, prim-secretar al 
Comitetului județean U.T.C., Florentina 
Trifan, din partea organizației de femei, și 
Toader Miron, președintele C.A.P. din Cos- 
mești. Vorbitorii s-au referit la preocupa
rea organelor locale de partid și de stat, 
a oamenilor muncii din toate sectoarele de 
activitate privind dezvoltarea economică și 
social-culturală a municipiului §1 județului 
Iași și și-au exprimat adeziunea lor fermă, 
deplină, la întreaga politică, internă și ex
ternă, a partidului și statului, angajîndu-se 
să contribuie cu toate forțele lor la tra
ducerea în viață a acestei politici, îndrep
tată spre dezvoltarea economiei naționale, 
spre ridicarea nivelului de trai al poporu
lui, spre întărirea sistemului socialist mon
dial, spre apărarea păcii în lume.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In încheiere, tovarășul Chivu Stoica a 
spus : „Căldura și dragostea cu care am fost 
întîmpinați pretutindeni în județul Mehe
dinți sînt o expresie a deosebitei prețuiri 
pe care oamenii muncii o acordă partidului 
și statului, a încrederii și atașamentului lor 
față de Comitetul nostru Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Urez acti
viștilor de partid, tuturor cetățenilor din ju
dețul Mehedinți, noi și importante succese 
în activitatea lor entuziastă închinată edi
ficării socialismului în România.".
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Vizita tovarășului

Virgil Trofin

în județele 

Suceava și Botoșani
în zilele de 27 și 28 august a.c., tovară

șul Virgil Trofin, membru al Comitetului 
executiv și al Prezidiului Permanent, secre
tar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită de lucru 
în județele Suceava și Botoșani. însoțit de 
tovarășul Emil Bobu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Suceava, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popular ju
dețean provizoriu, și Gheorghe Ghînea, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de partid 
Botoșani, președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului județean provizoriu, 6g 
membri ai birourilor comitetelor județene 
de partid, tovarășul Vțrgil Trofin a vizitat 
unități industriale și agricole din aceste- ju
dețe, a avut întîlniri cu muncitori, țărani, 
intelectuali, cadre de partid și de stat.

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

In continuare a fost vizitat modernul 
combinat de celuloză și hîrtie de la Su
ceava care în prezent asigură 33 la sută 
din producția de hîrtie de ambalaj a țării. 
Luînd cuvîntul la o adunare a colectivu
lui întreprinderii, tovarășul Virgil Trofin 
a relevat sarcinile ce revin oamenilor mun
cii în lumina hotărîrilor celui de-al IX-lea 
Congres ai partidului și ale Conferinței Na
ționale a partidului. Vorbitorul a subliniat 
apoi principiile care stau la baza politicii 
externe a partidului și statului nostru, ex
primate în Declarația Marii Adunări Na
ționale, document de mare însemnătate 
principială marxist-leninistă. La ora prîn- 
zului, tovarășul Virgil Trofin s-a întâlnit 
și a avut un schimb de păreri cu intelec
tuali din municipiul Suceava. Participanții 
la întîlnire și-au afirmat adeziunea lor fer
mă față de politica partidului și guvernu
lui, față de cauza întăririi prieteniei, co
laborării și unității țărilor socialiste.

în continuare, oaspetele a vizitat 
IPROFIL-Rădăuți, după care a luat parte la 
o întîlnire cu activul comitetului orășenesc 
de partid. în numele comuniștilor, al popu
lației orașului, vorbitorii — Dumitru laeob, 
secretar al comitetului orășenesc de partid, 
profesorii Petre Bejenaru și Aurelia C'u- 
relaru, Constantin Lungu, președintele Ju
decătoriei din Rădăuți, Dumitru Sfichi, 
secretarul comitetului de partid de la în
treprinderea forestieră Rădăuți — au afir
mat hotărîrea lor de a depune toate efortu
rile pentru înfăptuirea politicii marxist- 
leniniște a partidului, pentru realizarea in
tegrală a sarcinilor planului de producție 
în industrie si agricultură, pentru progresul 
și prosperitatea României Socialiste. Ei 
și-au exprimat adeziunea deplină față de 
hotărîrile ultimei plenare a C.C. al P.C.R., 
față de principiile expuse în Declarația 
Marii Adunări Naționale cu privire Ia po
litica externă a României. Transmițînd 
salutul C.C. al P.C.R., al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul VirgiJ Tro
fin a apreciat rezultatele obținute de co
muniștii din orașul Rădăuți în înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin, subliniind necesitatea 
perfecționării continue a activității politice 
pentru creșterea rolului conducător al orga
nelor șî organizațiilor de partid în toate 
sectoarele vieții sociale.

In sala „Ciprian Porumbescu" a avut loc 
adunarea activului județean de partid. La 
această adunare, tovarășul Emil Bobu, 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid, a subliniat că activul de partid, toți 
oamenii muncii din județul Suceava, ma- 
nifșștînd adeziunea lor totală la politica in
ternă și externă a partidului și statului 
nostru, își intensifică eforturile pentru per
fecționarea continuă a activității economi
ce, a întregii activități sociale, pentru în
făptuirea importantelor sarcini stabilite de 
Congresul al IX-lea și de Conferin
ța Națională a partidului. Au luat 
apoi cuvîntul tovarășii Emilian Petrescu, 
directorul întreprinderii de industrializare 
a cărnii, Rodica Alexandru, directoarea Li
ceului „Ștefan cel Mare“ din Suceava, Mi
hai Clini, prim-secretar al comitetului mu
nicipal Suceava al U.T.C., Șerban Vasiliu, 
secretar al comitetului de partid de la Fa
brica de încălțăminte „Străduința", scriito
rul Plaion Pardău și Mihai Căldăruș, pre
ședintele cooperativei agricole de producție 
din Ipotești.

Primit cu puternice aplauze a luat cu- 
-vîntul tovarășul VIRGIL TROFIN. Vorbi
torul a arătat că în vizita făcută) în județ 
a constatat încă o dată entuziasmul cu 
care oamenii muncii de Ia orașe și sate par
ticipă Ia înfăptuirea hotărîrilor partidului, 
obținînd succese remarcabile în toate do
meniile de activitate. Aceste succese se da
torase înfăptuirii politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru — a spus tovarășul Vir
gil Trofin. Partidul nostru este un partid 
puternic. Cei mai buni muncitori, țărani, 
intelectuali fac parte dn rîndurile sale. Și 
în județul Suceava avem o organizație de 
partid puternică iar succesele mari pe care 
le-a dobîndit * se datoresc în primul rînd 
modului în care comitetul județean de 
partid și organizația județeană de partid își 
îndeplinesc rolul lor de conducător al oa- 
meniloi muncii din acest județ în lupta 
pentru înfăptuirea politicii partidului. 
Aceasta dă forță, tărie organizației ju
dețene de partid în mobilizarea oa
menilor muncii la traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului și guvernului.. Este 
datoria comitetului județean de partid ca 
întregul activ de partid să se ocupe cu mai 
multă atenție de întărirea pe mai departe 
a rîndurilor partidului, mai ales de întă
rirea organizațiilor de partid de la sate, de 
consolidarea lor numerică, astfel îneît în 
fiecare unitate din agricultură să _ existe 
organizație de partid, in măsură să înde
plinească sarcinile mari care îi revin.

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

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

triei noastre, Republica Socialistă Româ
nia.

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

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

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

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

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

în încheierea vizitei de lucru în județul 
Botoșani, tovarășul Virgil Trofin a luat 
parte la adunarea activului județean de 
partid. Au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe 
Ghînea, membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Bo
toșani al P.C.R., președintele Comitetului 
executiv al consiliului popular județean pro
vizoriu. Nicolae Roman, maistru la Uzinele 
„Moldova", profesoara Maria Zaiț, de Ia Li
ceul nr. 1 Dorohoi, Dumitru Hrencîuc, prim- 
secretar al Comitetului municipal Botoșani 
Mircea Călin, președintele C-A.P. Ripiceni, 
Victor Pată, președintele Tribunalului ju
dețean, Marghioala Andrașcu, președinta 
Comitetului sindicatului de la F.C. Boto
șani și Ion Dragomîr, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C.

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

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

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

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

în încheiere tov. Virgil Trofin a spus : 
Pentru construirea socialismului și comu
nismului, poporul nostru este chemat să 
facă eforturi tot mai mari în activitatea 
economica și socială, să asigure o partici
pare tot mai largă a tuturor celor ce mun
cesc la dezvoltarea patriei socialiste. Nu 
încape îndoială că activitatea pe care o 
desfășurăm pentru înflorirea țării noastre 
slujește întrutotul intereselor socialismului, 
unității țărilor socialiste, întăririi sistemu
lui mondial socialist.

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

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

principiile poum exeerne 4 num 
APROBAEE DE INEREGI/I POPOR

P. C. P. 
întrupează 
idealurile 
umaniste

SCRISORI Șl TELEGRAME

ADRESATE C. C. AL P. C. R.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

forța politicii noastre se 
confirmă în încrederea poporului

ale națiunii
Conf. dr. docent 
Ovidiu Popadima

Ca atâția și atâția dintre ce
tățenii patriei noastre socialis
te — oameni de toate vîrstele și 
din toate profesiunile — țin 
să-mi exprim și eu hotărîta și 
deplina adeziune la Declarația 
Marij Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, cu 
privire la principiile de bază 
ale politicii externe a României, 
Ca istoric literar, cunoscînd i- 
dealurile de viață profund u- 
maniste ale poporului nostru, 
care i-au menținut ființa prin 
toate împrejurările deosebit de 
grele ale istoriei sale, îmi dau 
seama că Partidul Comunist 
Român întrupează și realizează
— prin îndiumarea înțeleaptă 
și fermă a politicii de stat a 
României aceste idealuri care 
coincid cu dorința fierbinte de 
independență națională, de a- 
firmare liberă si pașnică a pu
terilor creatoare ale fiecărui 
popor din lume, care a învățat 
prin trecutul său ce bun nepre
țuit însemnează posibilitatea 
nestînjenită de a-și croi o viată 
fericită și rodnică, în conformi
tate cu specificul său.

Ca cercetător al culturii po
pulare, îmi dau seama cît de 
adînci au fost și sînt legăturile 
de prietenie a poporului nostru 
cu popoarele vecine și cît de 
îndreptățite sînt eforturile con
ducerii de partid și de stat a 
României, de a păstra și a con
solida aceste legături de fră
ție și de întrajutorare. Astăzi, 
cînd socialismul ne alătură mai 
mult ca oricînd în înfăptuirea 
aceleiași concepții despre lume, 
cînd peste părți din această lu
me plutesc norii agresiunii im
perialiste, se impune mai mult 
ca oricînd înțelegerea între ele, 
a popoarelor care construiesc 
socialismul. Respectarea inde
pendenței și suveranității națio
nale a fiecăruia dintre aceste 
popoare și neamestecul în tre
burile lor interne — așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea istori
că pe care a rostit-o în Marea 
Adunare Națională, ca si în lu
ările sale de cuvînt ulterioare
— rămîn principiile de neclin
tit ale acestei solidarități, care 
trebuie să se întemeieze pe ra
țiune și prietenie frățească.

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească 
din toate colțurile țării nenumărate telegrame și scrisori prin 
care organizații de masă, colective din uzine și fabrici, din di
verse instituții, oamenii muncii de la sate, elevi, studenți, mi
litari, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și ar
tistice, cadre didactice, simpli cetățeni — români, maghiari 
germani și alte naționalități—își exprimă deplina adeziune față 
de Declarația adoptată de Marea Adunare Națională cu pri
vire la principiile de bază ale politicii externe a României.

în viitorul țării noas
tre, în politica P.C.R. 
și în dv.“.

Gsogor Lajos
profesor, doctor docent

la Institutul medico-farmaceutic Tg. Mureș

ascultat, cu 
atenție cuvîn- 
dv. din ziua 
august, ținută 

adu-

„Sînt în vîrstă, 
cînd personalitatea 
nu mai contează, 
sînt un beneficiar al 
marii mase de pen
sionari — spune în 
telegrama sa în
vățătorul pensionar 
ION TRANDAFI- 
RESCU, din județul 
Dîmbovița —

Am 
multă 
tarea 
de 21
în fața marii 
nări a populației din 
Capitala țării. Vă 
mărturisesc sincer 
că în tot corpul am 
simțit fiorii tinereții, 
că îmi zvîcnește cu 
putere inima din 
piept și că sîngele 
îmi clocotește, învol
burat în tot trupul. 
Am mare încredere

„Măreția unei țări 
și a unui popor nu 
se exprimă numai 
prin cifre și dimen
siuni — de populație 
și teritoriu — afir
mă DAVID SERCUS 
din București — ci, 
și mai cu seamă, 
prin alte valori u- 
mane, printre care 
curajul, loialitatea 
demnitatea. Și a- 
ceasta față de ori
cine.

Mi-am permis să 
vă adresez aceste 
rîndurî pentru a-mi 
exprima recunoștin
ța pentru contribu
ția dumneavoastră 
deosebită la ridi
carea prestigiului in
ternațional al Româ
niei pe 
neatinse 
pentru 
politicii

marxist - leniniste, 
formulate cu atâta 
claritate și fermita
te în Declarația a- 
deptată de M.A.N. 
și pe care eu, la lo
cul meu de muncă, 
vă asigur că mă stră
duiesc s-o întăresc 
prin fapte".

culmi încă 
pînă azi, 
principiile 
externe

„Sînt cu serviciul 
printre mulți oa
meni, circa 1 200 pe 
zi. mereu alții, — se 
mărturisește MI- 
HAELA POPA, taxa
toare din Galați — 
și m-am bucurat din 
inimă cînd am văzut 
cu cită căldură și 
satisfacție sînt apro
bate cuvîntările dv., 
politica externă a 
partidului și guver
nului nostru, pen
tru că ele corespund 
întrutotul cu idea
lurile și năzuințele 
poporului. De aceea, 
iubim pe conducăto
rii noștri mai mult 
ca pe noi înșine".

Ca intelectual, cadru di
dactic, răspunzător în fața 
tinerei generații care pre
ia, ducînd pe culmi su
perioare, activitatea creatoa
re de azi, îmi aduc contri
buția la realizarea progra
mului de dezvoltare socia
listă a patriei, exprimîndu- 
mi adeziunea față de hotărî
rile și măsurile luate I de 
Partidul Comunist Român, 
față de Declarația M.A.N. 
Politica internă și externă a 
țării noastre, sprijinită de 
toți oamenii muncii indife
rent de naționalitate, și-a 
cîștigat un larg ecou în lu
me, se bucură de un pres
tigiu bine meritat.

Cred că nimic nu este mai 
tulburător, mai dătător de 
noi energii decît exprimarea 
încrederii pe care întregul 
nostru popor o are în condu
cătorii lui încercați. Forța 
și dreptatea conducătorilor 
se confirmă în încrederea 
poporului, iar atunci cînd a- 
ceasta este 'deplină, cum a- 
vem mîndria să o spunem, 
drumul socialismului dă e- 
lan întregii națiuni. Socia
lismul vrea să descătușeze 
toate energiile umane, să 
le dea posibilitatea de a 
lucra în propriul lor folos și 
al poporului cărora aparțin. 
Dacă privim țara noastră, 
asa cum este ea astăzi, ne 
dăm seama că idealurile

pentru care au luptat și lup
tă comuniștii, fiii cei mai de 
seamă ai acestui popor, sînt 
pe drumul lor cel mai bun 
de împlinire.

Afirmarea
prestigiului

României
in lume
Prof, dr 

Victor Hoffmann
Decanul Facultății 

de Mecanică a Institutului 
politehnic Brașov

DECLARAȚIA COMITETULUI DE CONDUCERE

AL UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI
Uniunea Artiștilor Plastici, toți 

artiștii din Republica Socialistă 
România, am luat cunoștință cu 
adîncă satisfacție de Declarația 
adoptată de sesiunea extraordi
nară a Marii Adunări Naționale, 
cu privire la principiile de bază 
ale politicii externe a țării noas
tre. Acest document e de o im
portanță excepțională pentru re
lațiile dintre statele socialiste și 
dintre toate popoarele lumii.

Artiștii plastici din 
noastră, 
mani și 
exprimă 
față de 
secvență 
nostru privind respectarea în re-

patria 
români, maghiari, ger- 
de alte naționalități, își 

deplina lor adeziune 
poziția hotărîta și con- 
a Partidului și Statului

lațiile dintre state a principiilor 
de independență și suveranitate 
națională, a deplinei egalități în 
drepturi, a neamestecului în tre
burile interne ale altor state și a 
dreptului intangibil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur pro
priile destine, de a-și rezolva 
cale pașnică divergențele.

Sîntem convinși că numai 
baza acestor principii poate
asigurată unitatea dintre parti
dele comuniste și muncitorești, 
solidaritatea frățească a țărilor 
socialiste, coeziunea tuturor for
țelor progresiste din întreaga

pe

P0 
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VIZITELE DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI

DE PRIETENIE SOVIETO—ROMÂNĂ
Tn timpul șederii în țara 

noastră, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română, 
condusă de V. P. Moskovski, 
membru al Comisiei Centrale 
de revizie a C.C. al P.C.U.S, 
redactor șef al ziarului „So- 
vetskaia Rossia“, a vizitat fa
brica de confecții și tricotaje 
București, Uzinele de utilaj 
petrolier „1 Mai“ din Ploiești, 
întreprinderea de morărit și 
panificație „Dobrogea". Com
binatul de industrializare a 
lemnului din Rîmnicu Vîlcea, 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Drumul lui L?nin“ din 
comuna Palazu Mare, județul 
Constanța, Institutul de cerce
tări pentru viticultură și vini- 
ficație Valea Călugărească. 
Membrii delegației s-au întîl- 
nit cu reprezentanți ai organi

zațiilor de partid, de stat și 
obștești din cadrul întreprin
derilor și instituțiilor vizitate și 
au fost primiți Ia Consiliul Ge
neral ARLUS, precum și de 
primul secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, Petre Dănică.

Oaspeții au vizitat, de ase
menea, Muzeu! de Istorie a 
Partidului Comunist, a mișcă
rii revoluționare și democra
tice din România, Muzeul Dof- 
tana, Muzeul Satului, stațiuni
le de pe litoral, au vizionat 
spectacole cultural-artistice.

Delegația a participat la a- 
dunarea festivă, precum și la 
parada militară și demonstra
ția oamenilor muncii din Ca
pitală cu prilejul zilei de 23 
August.

lume în lupta pentru libertate și 
umanism.

Asigurăm conducerea de partid 
și de stat de sentimentul unanim 
de nemărginită încredere în po
litica fermă și plină de răspun
dere pentru soarta patriei noas
tre socialiste, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru tra
ducerea în viață a principiilor 
exprimate în acest document is
toric.

UNIUNEA 
ARTIȘTILOR PLASTICI 

DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA

înaltele aprecieri ale secre
tarului 
P.C.R. 
muncii 
pentru 
trasate 
pentru 
demn în muncă, 
nu există pentru 
român, maghiar, 
mîndrie mai îndreptățită de
cît această apreciere, decît a- 
cest îndemn, această încuraja
re. această certitudine.

Datorăm Partidului Comu
nist Român, clarviziunii și în
țelepciunii sale toate izbînzile 
noastre pentru care ne admi
ră o lume întreagă. Dar dacă 
România și-a cucerit prestigiul 
pe toate paralele și meridia
nele globului, n-a făcut-o nu
mai cu tractoare, cu instalații 
de foraj, cu mașini-unelte, cu 
celași timp, și cu politica sa 
externă.

Esența politicii externe a 
partidului nostru, precizată 
încă o dată în Declarația re
centei sesiuni a M.A.N. constă, 
o știe toată lumea. în întărirea 
și dezvoltarea unității lagăru
lui socialist, în strîngerea con
tinuă a relațiilor frățești cu 
descoperiri științifice ci, în a- 
toate țările socialiste, cu parti
dele comuniste și muncito
rești.

general al C.C. al 
la, adresa oamenilor 
din municipiul Brașov 
îndeplinirea sarcinilor 
de partid reprezintă 

noi un puternic în- 
într-adevăr 
noi toți — 
german — jk 

le- *

INFORMAȚII ♦ INFORMAȚII
ÎNCHEIEREA VIZITEI MINISTRULUI 
PENTRU PROBLEMELE TINERETULUI

Numirea noului ambasadoi

al Republicii Socialiste

Șl SPORTULUI DIN ALGERIA România in Argentina

Miercuri după-amiază a pără
sit Capitala Abdel Krim Ben 
Mahmoud, ministrul pentru pro
blemele tinerelului și sportului 
din Algeria, împreună cu Gosbah 
Anar și Fekral Ben Aii, directori 
în Ministerul pentru problemele 
tineretului și sport, care, între 
22 și 28 august, ne-au vizitat 
țara la invitația primului secretar 
al C.C. al U.T.C., Ion Iliescu, 
ministru pen tiu problemele tine
retului. în timpul șederii în Ro
mânia, oaspeții au vizitat obiec
tive economice, social-culturale, 
sportive și turistice din județele 
Prahova, Brașov și din munici
piul București. Delegația a fost 
primită de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

In cursul vizitei, delegația alge
riană a avut convorbiri cu tova
rășul Ion Iliescu, în cadrul că
rora s-a efectuat un schimb de 
informații asupra activității tine
retului din cele două țări și s-au 
discutat căile de dezvoltare a 
cooperării bilaterale. Au avut 
loc, de asemenea, întrevederi cu 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntului, și Anghel Alexe, 
președintele Consiliului național 
pentru educație fizică și sport.

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

(Agerpres)

Prin Decret al Consiliului da 
Stat, tovarășul Victor Florescu 
a fost numit în calitate de 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Argentina, în locul to
varășului Dumitru Fara, car® 
a fost rechemat în centrala 
Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

Pe șantierul sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier

Marți noaptea s-a întors din 
Australia delegația de oameni 
de știință condusă de prof. dr. 
Irimie Staicu, membru cores
pondent al Academiei, directo
rul TCCA, care a participat la 
lucrările celui de al IX-lea 
Congres internațional de știin
ța solului ce a avut loc la 
Adelaida.

La acest congres, membrii 
delegației noastre au prezentat 
comunicări din domeniile fi
zicii, clasificării și cartografi
erii solurilor, în care rezulta
tele cercetării științifice din. 
țara noastră au fost, ca și la 
precedentul congres găzduit la 
București, apreciate de specia
liști.

Miercuri la amiază a sosit în 
Capitală Tomo Martelanaci, se
cretar pentru învățămînt și cultu
ră din R. S. Slovenia, care, la 
invitația Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, face o vizită 
în țara noastră.

CONSTANȚA. — Orchestra 
de muzică populară a Radio-di- 
fuziunii Cehoslovace din orașul 
Bmo, prezentă în țara noastră, a 
susținut primele spectacole pe 
litoral, în fața turiștilor aflați la 
odihnă în stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie Sud și Con
stanța. Miercuri oaspeții ceho
slovaci au prezentat un frumos 
program în stațiunea Techir- 
ghiol.



SClNTEIA TINERETULUI

Pregătirea noului an de în- 
vățămînt a fost în centrul 
atenției Inspectoratului șco
lar al județului Constanța 
încă de la terminarea cursu
rilor precedentului an școlar.

Șantierele construcțiilor 
școlare din județ s-au des
chis la timp avînd asigurată 
baza materială în întregime, 
iar constructorii n-au întâr
ziat cu lucrul, dimpotrivă, 
și-au predat lucrările înainte 
de termenul contractual. Zi
lele acestea au fost recepțio
nate de beneficiari noile școli 
cu 16 săli de clasă din Med- 
gidia și Constanța (cartierul 
Tomis-Nord), precum și noua 
aripă cu 8 săli de clasă a 
școlii generale nr. 16 din 
Constanța. In faza avansată 
de finisare se află și clădirea 
cu 16 săli a liceului energetic

din Constanța. Noile școli 
generale din comunele Agigea 
și Lumina sînt gata, la fel ca 
și celelalte 19 săli din alte 
sate construite din contribuții 
voluntare sau ca noua școală 
cu 8 săli de clasă din Murfa- 
tlar, ridicată cu ajutorul cre-

școli, cu angajamentul de a 
lucra repede pentru ca în 
cîteva zile școlile să fie re
parate. Organele locale do 
stat au făcut tot ceea ce era 
necesar în această situație, 
dar se impune ca Ministerul 
Invățămîntului să stabilească

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

îmi stă bine ?

(Urmare din pag. I)

Apăvăloaie, plutonierilor Gher- 
vase Bais și Dumitru Harțal, 
caporalilor Alexandru Belate și 
Ion Mohorea, soldaților loan 
Popescu, Gheorghe Dumitrache, 
Ion Oros, Mihai Vălimâreanu 
și ale altor m itari din unită
țile securității statului, care au 
căzut vitejește în lupta duș
manii patriei. Abnegația și spi
ritul de sacrificiu dovedite de 
nenumărate cadre ale aparatu
lui de securitate s-a manifestat 
constant ca o parte componentă 
a luptei eroice pe care genera
țiile mai vîrstnice dar și cele 
cr A^ute în anii noii orînduiri, 
întregul popor român a dus-o, 
sub conducerea partidului, pen
tru triumful cauzei socialismu
lui.

Vorbind despre rezultatele ob
ținute de organele securității 
în apărarea și consolidarea cu
ceririlor revoluționare ale po
porului, nu putem trece cu ve
derea și unele lipsuri care s-au 
manifestat în activitatea noa
stră. Ele s-au datorat în cea 
mai mare parte stilului și me
todelor imprimate aparatului 
Securității de către Alexandru 
Drăghici, fost ministru de in
terne si de către elementele 
slugarnice lui, care ani de zile 
au sustias activitatea organelor 
de securitate de sub controlul 
partidului și au creat o ruptură 
între acestea si masele de oa
meni ai muncii ceea ce a dus 
la apariția unor grave abuzuri 
în respectarea legalității, a de
mocrației socialiste.

Comitetul Central al Partidu
lui, pe baza hotărârilor Con
gresului al IX-lea și Con
ferinței Naționale a P.C.R. 
— analizînd multilateral ac
tivitatea securității statului — 
a inițiat și pus în aplica
re un complex de măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea 
activității desfășurate în acest 
domeniu. Ia lichidarea greșelilor, 
abuzurilor și ilegalităților săvîr- 
șite în trecut, la rezolvarea tu
turor sarcinilor în spiritul echi
tății și justiției sociale Crearea 
Consiliului Securității Statului, 
ca organ central al administra
ției de stat, constituie un mo
ment important în ridicarea ca
litativă a întregii activități a 
aparatului de securitate. încă 
de la înființarea sa pe baza in
dicațiilor partidului — Consiliul 
Securității Statului a pus un ac
cent deosebit pe pregătirea po- 
litico-ideologică și profesională 
a tuturoi cadrelor, astfel îneît 
acestea să rezolve cu compe
tență sarcinile trasate de partid 
și guvern.

Țara noastră se află în pre
zent în plin proces de desăvîr- 
șire a construirii socialismului, 
etapă avansată în istoria Româ
niei, în care masele populare, 
sub conducerea partidului, par
ticipă cu entuziasm la dezvolta
rea bogățiilor materiale și spi
rituale ale națiunii. în această 
etapă se înregistrează impor
tante schimbări în ponderea și

Noua magistrală

urbanistică
Cofeqtivul Trustului inter- 

județean de construcții Cra
iova, a participat la inaugu
rarea unei noi magistrale 
urbanistice : Este vorba de 
ansamblul de locuințe din 
Piața Gării-Craiova, care 
va cuprinde 34 de blocuri cu 
1 200 de apartamente, o școală 
cu 16 săli de clasă, o creșă, 
o grădiniță și un modern ofi
ciu pentru prestări.

în prima etapă se vor con
strui 25 de blocuri cu 4-10 
?taje însumînd 900 de aparta
mente locuibile în 1969.

CAROL BORA
Subredacția „Scânteii 

tineretului"

Programul I

IImagine din Olănești

I
VICTOR RAREȘ

I— re-
i

de

repor- 
realizat 
de Te-

școlare în număr suficient, 
iar inspectoratul s-a îngrijit ca 
ele să ajungă în mîna fiecărui 
cadru didactic. Școlile au ri
dicat de la inspectorat impri
matele școlare — cataloage, 
carnete de note, jurnale de 
clasă etc., care le-au fost re
partizate, împreună cu noul 
material didactic : aparate 
pentru laboratoarele de fizi
că, chimie și biologie, dia- 
filme și filme didactice de 
scurt-metraj și aparatele

Școlile pot spune

55 BINE
ditelor rambursabile. Mobilie
rul necesar noilor școli a 
venit la timp, fiind montat 
cu promptitudine. Toate șco
lile existente pe teritoriul ju
dețului au fost zugrăvite, re- 
vizuindu-li-se totodată insta
lațiile electrice și sanitare. 
Reparațiile au fost terminate, 
cu excepția a 4 școli gene
rale din Constanța care func
ționează ca baze turistice. 
Lipsa unui termen limitat a 
bazelor turistice adăpostite de 
școli a făcut ca ele să nu 
poată fi reparate în cursul 
acestei luni, urmînd ca de la 
începutul lunii septembrie 
meșterii să intre și în aceste

complexitatea sarcinilor secu- gfe 
rității statului, ca urmare a în- “ 
gustării bazei sociale de acțiune 
a serviciilor de spionaj străine 
$i a elementelor dușmănoase din 
interior, creșterii conștiinței so
cialiste a poporului român. în 
aceste condiții este tot mai greu 
să se comită vreo acțiune ostila 
orînduirii socialiste, fără a fi 
sesizată și curmată cu toată 
hotărîrea.

Consolidarea și dezvoltarea 
continuă a societății socialiste 
românești nu poate însă consti
tui un motiv de „scădere a vi
gilenței. Viata arată că cercu
rile imperialiste, serviciile de 
spionaj străine fac eforturi sus
ținute, neprecupețind mijloa- a 
cele materiale și financiare, W 
pentru a culege informații din 
domeniul politic, militar, econo- @ 
mic și tehnico-științific. Tot- v 
odată, rămășițele fostelor clase 
exploatatoare, membri ai foste- gg» 
lor organizații și partide bur- “ 
ghezo-moșierești, care se mai 
mențin încă pe pozițiile vechiu- 
lui, încearcă 
me, “ _ 
rea socialistă, să exercite 
fluență, negativă asupra 
cetățeni, adeseori tineri, 
curgînd chiar ia acțiuni 
intereselor socialismului.

încercările lor neputincioase 
sînt sortite eșecului ' 
lovesc de vigilența 
muncii, de riposta 
aparatului de stat.

Organizațiile de 
U.T.C. din unitățile ________  _
Securității Statului desfășoară o 
activitate susținută pentru e- 
ducarea tuturor cadrelor în @ 
spiritul unei înalte responsabi
lități față de munca lor, culti- 
vîndu-le asemenea calități mo- g 
ral-politice cum sînt : curajul, 
dîrzenia, fermitatea, perseve
rența, cinstea, cultul pentru a- a 
devăr și dreptate, respectul față W 
de legile țării.

La aniversarea a două de- a 
cenii de activitate, întregul W 
efectiv al securității statului își 
afirmă din nou hotărîrea de a 
sluji cu credință și devotament țp 
partidul și poporul, îndeplinin- 
du-și misiunile încredințate, a 
pentru prevenirea, descoperirea W 
și lichidarea oricăror încercări 
de natură să aducă prejudicii A 
orînduirii noastre.

Alături de toți oamenii mun
cii, întreg personalul securității _ 
statului, își exprimă încă o dată 
hotărîrea de a traduce în via
ță politica internă și externă a 
României socialiste, de a apăra 
cuceririle noastre revoluționa
re. Sîntem conștienți că în acest 
fel ne vom face datoria față de 
țară și națiune, înscriindu-ne în 
efortul general constructiv al 
poporului de împlinire — sub " 
conducerea partidului — a celor 
mai îndrăznețe idealuri ale so- £ 
cialismului și comunismului.

___ sub diferite for- 
să ponegrească orîndui- 

o in- 
unor 

re- 
ostile

deoarece se 
oamenilor 

hotărîtă a

partid si 
Consiliului

AȚI VENIT"
data pînă la care școlile mai 
sînt baze turistice, pentru a 
nu mai produce încurcături 
de acest fel.

Inspectoratul școlar a pri
mit manualele comandate 
difuzînd imediat în școli, 
titlurile sosite, după numărul 
elevilor. Pînă la această dată 
lipsesc însă manualele de is
torie pentru clasele a IV-a și 
a XH-a, cele de literatură ro
mână, pentru clasele IX-XII, 
preoum și Istoria literaturii 
universale și Geografia R.S.R. 
pentru clasa a XH-a. Unele 
n-au apărut, altele întârzie în 
tipografii. Ministerul învăță- 
mîntului a expediat programe

de proiecție corespunzătoare. 
Deoarece în acest an în
treprinderea de material di
dactic n-a editat hărți ala 
R.S.R, inspectoratul a procu
rat aceste hărți din comerț și 
le-a distribuit în școli. Cele 
14 internate ale școlilor din 
județ au magaziile pline cu 
alimente, iar școlile au fost 
aprovizionate cu lemne de 
foc și cărbuni pentru iarnă.

în prezent, inspectoratul 
situația

în prezent, 
școlar definitivează 
încadrărilor cadrelor didac
tice. După operarea pensio
nărilor, transferărilor și nu
mirilor au fost rezolvate con
testațiile. în primele zile ale

lunii septembrie absolvenții 
facultăților se vor prezenta la 
posturile lor, iar apoi vor fi 
numiți suplinitorii, astfel ca 
la 15 septembrie toate școlile 
să fie încadrate cu numărul 
corespunzător de cadre didac
tice. Profesori și învățători din 
județ au urmat cursuri de 
perfecționare pe specialități, 
ridieîndu-și nivelul profesio
nal.

La rîndul lor, organizațiile 
comerciale din județ s-au pre
gătit în vederea începerii 
noului an școlar, aprovizio- 
nîndu-și magazinele cu con
fecțiile și papetăria solicitată. 
Vizitînd magazinele din 
Constanța am constatat că se 
găsesc toate numerele din 
toate mărimile de uniforme 
școlare, tot aici făcîndu-se co
menzi pentru uniformele de 
mărimi excepționale. Papetă- 
riile sînt bine aprovizio
nate cu tot felul de re
chizite școlare, dar sînt 
aglomerate încă de pe acum, 
iar zilele următoare, e lesne 
de înțeles, că vor fi și mai 
solicitate. De aceea, ar fi fost 
de dorit ca CLDC-ul să în
ființeze puncte de vînzare a 
rechizitelor în școli pentru a 
descongestiona librăriile.

în județul Constanța sînt 
asigurate toate condițiile pen
tru ca noul an școlar să debu
teze bine. Inspectoratul școlar 
s-a preocupat asiduu de aceas
tă problemă făcînd totul pen
tru ca la 15 septembrie școlile 
să primească elevii cu tradi
ționalul „Bine ați venit“ !

GHEORGHE ANCA

INVOCAȚII"
//

Gheorghe ;\nca e poet mai a- 
les cînd nu vrea să fie, adică a- 
tunci și acolo unde uită că tre- 
buie să scrie frumos, să constru-

V iască imagini și să aleagă dintre 
ele pe cea care i se pare mai po
trivită. E poet acolo unde cuvin- 
tele-i scapă și nu încearcă să le 
stăpînească, ciclul Dincolo de apa 
morților, și îndoielnic în poemele 
care-i descoperă migala și mai 
îndelunga oprire asupra versului. 
Ciclul Invocații iubitei și apelor 
și poeziile din prima jumătate a 
volumului. Ciudată această stare 
de lucruri: dominat de cuvinte 
dar conștient de asta, poetul face 
eforturi teribile pentru a-și orga
niza sintagmele, eforturi degeaba

tot ca un reflex al neîntrunirii 
cuvântului. De aici pornește și 
farmecul poeziei lui; starea de 
nesiguranță transmisă lecturii și 
păstrată de aceasta chiar la repe
tare. Poetul are mania, tiasă din 
parcurgerea poemelor barbiene, 
de a se exprima eliptic ; uneori 
între un vers și cel care urmea
ză e o acoladă de alte versuri, 
nescrise însă, dar ușor de bă
nuit ; lipsa lor rupe legătura in
ternă a poeziei și îi dă acel iz 
de dicteu surprinzător. Poemul 
de ambiție al poetului mi se pare 
a fi Cîntec despre tatăl frate
lui, cu totul antologic, excepțio
nal prin îmbinarea dintre interio
rizare și detașare, și, dincolo de

Cronica literară
pentru că structura lui chiar e 
cumva dezordonată și repezită. 
Cu tot artificiul așezării cît de 
cît coerente, versurile păstrează 
totuși un iz de dicteu automa
tic : „Suicidul pentru vin al stru
gurelui, / vagi putregaiuri să mai 
umple cupe, / culesul de la sine 
prin poame început, / molozul în
gropat în loc pentru ciuperci / 
sora pleacă după tari materii, / 
neamuri păstrate-n curăția mor- 
ții... / Iar. Vinul cu părinți la a- 
mețeală, / rachiul, boala și colinda 
în pădure, / căderi de rîu ale 
patinatorilor, ! surate îndrăgite 
de mult semeni, / rude în aștep
tare dincolo de biserici / și, poa
te, drept mai mult: o revenire / 
Izvor sau foc aprins, în ciudă 
merg". Observ la el intenția încă 
nu foarte limpede de a acorda 
poeziei atributele unei existențe 
închise care să-1 definească în 
primul rînd pe el ca ins artistic 
și numai în subsidiar sau deloc 
să fie efectul poetic al interpie- 
tării din anume unghi a fenome
nelor din afara lui. Numai că 
nehotărîrea formei care e în fond 
nehotărîrea și bîjbîiala în găsirea 
drumului propriu, spulberă ades 
intenția și, prin asta, solicită în
doiala lectorului.

Gheorghe Anca are o înclina
ție maximă spre ambiguu poate

asta, prin potrivirea totală a for
mei peste ideea poetică. îmi pa
re rău că din cauza lungimii nu 
pot cita căci ar merita-o. Talen
tul frumos, dar deocamdată neor
donat al lui Gheorghe Anca iese 
de-asupra pînă și într-un joc bine 
ritmat (Cadență) și comun rimat, 
cu versuri dintre acestea : „Răz- 
boiu-i foarte animal, / mai cade 
unul de pe cal, l cade pămîntul 
de pe cal, / pocnesc potcoave de 
metal / / în noaptea munților cu 
cai ' în lume te sinucideai / în 
altă vreme fără cai / obsesiilor 
cai le dai / (...) / și focuri capră 
la hazard / și sîngele se face 
rece / atîrnă rufele la gard / 
prin care trup nu se mai trece" 
etc. etc. Dar într-o carte cu un 
ciclu foarte bun și un poem de 
antologie aproape ca nu mai 
contează slăbiciunile chiar dacă 
ele domină spațial. La urma ur
melor poetul își încheie volumul 
cu un imperativ care poate fi 
interpretat și ca o revelație a 
conștiinței de sine: „Atîta doar 
că nu-i de-ajuns, copile, I să-n- 
veți cuvintele în ziua-a șaptea". 
Un debut a cănii evoluție o 
aștept în primul rînd cu mare 
curiozitate ; pentru ceea ce cred 
că ar putea fi.

LACRENȚIU ULICI

ȘTIINȚA
NORII CU

Sub soarele crud al dimi
neții de vară, viile Drăgășa- 
nilor își răsfață roadele bo-

gate. Ciorchinii aurii lucesc 
mat ca boabele translucide de 
ivoriu. Imaginea se conto
pește cu alta, sugerată de ver
surile lui Pillat:
„în mină iau ciorchina cu bob 

de chihlimbar 
Și o ridic spre soare, sus. 

Raza lui cu jar 
Fantastic o pătrunde: Un 

lampion aprins; 
îi sug lumina dulce și focu-i 

m-a cuprins
Beau soare".:.

Pe meleagurile anticei Rusi- 
dava vița de vie se cultivă de 
mai bine de 2000 ani. Pentru 
oamenii acestor locuri, podgo
reni din tătă-n fiu, viticul
tura nu mai este o simplă me
serie, ca oricare alta remarcă 
interlocutorul nostru, ing. 
Toni Ciolacu, directorul Stațiu
nii Viticole Experimentale 
Drăgășani.

Uneori, o adevărată bătălie 
trebuie să se dea împotriva 
naturii.

Combaterea grindinei a de
venit o problemă vitală, mai 
ales că, datorită defrișării unor 
întinse suprafețe submontane 
și a unor condiții climatice 
speciale, frecvența acestei ca
lamități a crescut în ultimii 
ani.

Oamenii de știință au pus

CENTRE DE DESFACERE A MANUALELOR
Acestea au fost organi

zate în incinta unor școli 
și în puncte aglomerate. 
Școala nr. 21 Str. Barajului 
Dunării — Titan 10—18 : 
Școala nr. 195 str. Lunca 
Bradului — Titan. 10—18; 
(între blocurile H) ; Școala 
nr. 162 Str. Copșa Mică nr. 
1, 10—18 ; Liceul ,.Dr. Pe
tru Groza“ str. arh. loan 
Mincu 10, 8—12,16—20; Li
ceul nr. 33 Str. Bujoreni 17 
(Drumul Taberei) 16—20,30;

(duminica) 8—14; Școala nr. 
87, str. Dristor 8—12, 
15—19 ; Școala nr. 117 str. 
Bărbulescu Vechi nr. 7, 8— 
12, 16,30—19 ; Librăria 
Noastră str. Bucșenești nr. 
12 (Drumul Taberei) 8—13, 
16,30—19,30.

La aceste puncte de des
facere se găsesc toate re
chizitele școlare necesare 
elevilor în noul an de în
vățământ. I

10.00 — 10,30 — Telecronica
economică. Tema : Respec

tarea contractelor 
economice. (Relua
re).

17.30 — Pentru cei mici :
„Hăinuța iepurașu
lui" de Titel Cons- 
tantinescu.

18,00 — TV. pentru specia
liști. Ciclul „Medi
cină : Alimentația
sugarului sănătos și 
celui

18.30 — Curs de
(reluarea 
6-a).

19,00 — Studioul 
„Tinerețe 
ti’înețe".

— Film serial „Bonan- 
ze“.

— Arta plastică, 
mul (III).

— Studio u de 
„Te laud și 
și te cînt“.

21,35 — întrebări la care s-a 
răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă...

22,10 — De dimineața pînă 
seara la Uzinele. E- 
lectronica —• 
taj filmat 
de Studioul 
leviziune.

22,30 — Ecran literar 
vista TV.

23,00 — Telejurnalul
noapte.

bolnav". Programul II 
limba rusă 

lecției a

pionierilor, 
fără bă-

20,00

20,50

21,10

Funcționarea instalațiilor
(Urmare din pag. I) 

volum suplimentar de producție 
în valoare de aproape 28 000 000 
lei, în sporirea cu 16,0 la sută 
a productivității muncii și re
ducerea cu peste 80 lei a chel
tuielilor la 1000 lei producție 
marfă vîndută și încasată.

— Care sînt direcțiile în care 
colectivul de muncă de aici și-a 
orientat atenția ? Ce pîrghii au 
fost acționate în descoperirea 
și valorificarea importantelor 
rezerve interne ?

— Procesele industriale chi
mice avînd un caracter continuu 
— ne spune economistul HEN- 
TEȘ PETRU, șeful serviciului 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii din combinat, 
atenția ne este îndreptată, in
discutabil, asupra modului de 
funcționare a utilajelor, a men
ținerii acestora în continuă 
stare de funcționare, la nivelul 
parametrilor proiectați.

Am putea spune că întreține
rea și funcționarea utilajelor 
constituie problema-cheie a în
tregului corp de specialiști din 
cadrul combinatului din Tîrgu 
Mureș. Concluzia la care au 
ajuns cadrele tehnice și econo
mice de aici este că organizarea 
sectorului mecano-energetic nu 
corespundea înzestrării tehnice 
a unității, era într-o discordanță 
evidentă față de necesitatea 
stabilității în funcționare a uti
lajelor. Aceasta ducea la o folo
sire neuniformă a muncitorilor 
direct productivi din secții, crea 
o evidentă diferență între ei — 
ca personal direct productiv și 
posibilitățile reale de folosire 
a mecanicilor, electricienilor și 
lăcătușilor. Ce s-a întreprins în 
acest sens ? O parte din atribu
țiile personalului de întreținere 
din thre au fost preluate de 
operatorii chimiști, fapt ce a 
condus nu numai la reducerea 
numărului de personal și spori-

rea siguranței în funcționare a 
instalațiilor, ci și Ia crearea 
condițiilor de centralizare a per
sonalului de întreținere. Mai 
mult, prin centralizarea și poli- 
specializarea acestui personal, 
pe grupe de utilaje, s-au creat 
premisele confecționării, chiar 
în cadrul combinatului, a piese
lor de schimb (de relevat faptul 
că în proiect, unitatea nu era 
prevăzută cu un astfel de sec
tor).

— Funcționarea normală, cu în
treaga lor capacitate a 
fiilor depinde într-o 
hotărîtoare însă și de 
care se organizează și 
reparațiile capitale și 
generale. Ce obiective 
urmărite în această

— Organizarea rațională a ac
tivității de reparații și întreți
nere a utilajelor este influen
țată în modul cel mai direct de 
volumul mare de lucrări de re
parații, de ciclul de funcționare 
a acestora. De aceea o atenție 
sporită s-a acordat pregătirii 
reparațiilor și reviziilor gene
rale. Bunăoară, în 1967 și 1968 
pregătirea și efectuarea repara
țiilor au făcut obiectul unor 
studii amănunțite prin care s-a 
evaluat exact volumul de muncă 
necesar pentru fiecare catego
rie de lucrare în parte, cantita
tea de piese de schimb, precum 
și durata ciclului de reparații 
propriu-zise. Pe baza acestor 
elemente, în anul trecut, a fost 
posibilă scurtarea duratei pla
nificate de reparații cu 8 zile, 
iar în luna iunie 1968, în con
dițiile planificării duratei repa
rațiilor cu trei zile mai puțin 
față de 1967 — s-au economisit 
alte două zile. Eficiența econo
mică a scurtării ciclului de re
parații ale utilajelor s-a concre
tizat, pentru perioadele amin
tite mai sus, în aproape 7 000 000 
Iei.

— Organizarea științifică a pro-

„atac Ă“
GRINDINĂ

la punct o metodă spectacu
loasă de protejare a culturi
lor : rachetele anti-grindină 
sau fuzeele cum au fost ele 
numite de specialiști. Modul 
de acțiune al fuzeei este re
lativ simplu. Cu ajutorul unei 
veritabile rachete cu două 
trepte se transportă în por
țiunea activă a norului de 
grindină — situată la o alti
tudine de 2—3 000 m — o can
titate de exploziv. Unda de șoc 
care ia naștere în urma ex
ploziei fuzeei produce deza
gregarea conglomeratului de 
gheață, care in faza inițială 
nici nu este încă bine sudat. 
Rezultă picături de apă, fulgi 
de zăpadă, sau particule 
gheață mici, care nu mai 
efect mecanic destructiv.

Metoda, experimentată 
succes în cîteva țări ale lumii 
a fost încercată și în țara 
noastră. Primul „poligon de 
rachete" împotriva grindinei 
a luat ființă anul trecut la 
Drăgășani, cercetările in acest 
domeniu fiind .începute încă 
din 1963.

Cele 15 puncte de lansare 
— fiecare cu cite 3 stații de 
lansare a fuzeelor, experimen
tează un model original, româ
nesc. Rezultatele obținute a- 
rată că o rampă de pe care se 
lansează succesiv trei-patru
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CU

Vero-

Realis-

poezie : 
te apăr

20,00 — Document:
na și Shakespea-0. 

21,00 — „O samă de < • 
vinte..." Alexandru
Odobescu : „Pseudo- 
kynegeticos".

21,30 — Comedie cu Mickey 
Rooney.

22,00 — Concert simfonic.
22,25 — Miniaturi coregra

fice...

I
I
I
Ii
I

instala- 
măsură 

felul în 
execută 
reviziile 

_ au fost 
privință ?

ducției și a muncii — așa cum 
arătam — vizează o multitudine 
de aspecte ale activității pro
ductive a întreprinderii. Ce alte 
preocupări și elemente, despre a 
căror finalitate se poate vorbi, 
pot fi aduse în discuție ?

— Prin elaborarea unui stu
diu de normare a muncii — 
element fundamental al sporirii 
productivității muncii — Ia sec
ția de oxigen, studiu care va fi 
extins la toate secțiile produc
tive ale combinatului, nu numai 
că a fost posibilă reducerea nu
mărului de personal cu 8 lucră
tori, utilizați acum în alte sec
toare ale activității productive, 
dar a contribuit, în mare mă
sură la satisfacerea, în proporții 
sporite, a cererilor beneficiarilor 
și realizarea unei producții su
plimentare de oxigen de peste 
430 000 m.c. Paralel cu aceasta, 
prin depistarea și eliminarea 
locurilor înguste la instalațiile 
de amoniac, acid azotic și azotat 
de amoniu, gradul de utilizare 
intensivă a capacităților de pro
ducție a crescut cu peste 20 la 
sută, iar sporul de producție 
realizat este 
aproape 2800 
acid azotic și 
de amoniu.

Experiența cîștigată în acțiu
nea de organizare științifică a 
producției 'și a muncii, compe
tența studiilor elaborate pînă în 
prezent, conjugate cu preocupa
rea susținută a comitetului de 
direcție în stabilirea obiective
lor majore, de perspectivă, ale 
întreprinderii, vor contribui, de 
bună seamă, la valorificarea 
superioară a rezervelor interne 
de care dispune această tânără 
unitate a chimiei românești,^ la 
afirmarea tot mai pregnantă a 
calității produselor sale pe piața 
internă și internațională.

concretizat în 
t amoniac, 3 700 
4 500 tone azotat

PETRU G. BRATU

fuzee este suficientă pentru 
a proteja 2—4 ha de vie.

— Lansările experimentale 
efectuate pînă acum ne în
dreptățesc să nutrim mari 
speranțe în reușita și eficaci
tatea acestui procedeu, ne 
spune ing. T. Ciolacu. Prin îm
bunătățirea calității fuzeelor, 
definitivarea calculelor asupra 
condițiilor optime de lucru și 
printrjo colaborare susținută 
cu meteorologii, cred că în 
viitori ani — aproximativ pînă 
în anul 1970 —, se va putea 
asigura protecție eficace a 
unei suprafețe de aproape 
500 km* din centrul podgoriei.

Intr-adevăr contribuția me
teorologilor la asigurarea reu
șitei metodei de combaterea 
grindinei cu ajutorul fuzee
lor este esențială. Determina
rea condițiilor meteorologice 
care favorizează formarea no
rilor de grindină — condiții 
complexe legate de numeroși 
parametri ai direcțiilor prefe
rențiale de migrare a acestora, 
urmărirea deplasării norilor 
cu ajutorul unor instalații spe
ciale radăr — iată numai cî
teva din sarcinile oamenilor 
de știință de la Institutul Me
teorologic.

Despre perspectivele apli
cării acestei metode în alte 
centre viticole ale țării ne

di-vorbește ing. Gh. Stanciu, 
rector in Consiliul Superior al 
Agriculturii.

— Procedeul relativ simplu, 
prețul de cost destul de scă- 
zut, 200—300 lei la hectar, 
precum și necesitatea impe
rioasă de a asigura protecția 
culturilor împotriva acestui 
fenomen extrem de distrugă
tor impun ca acestei metode! 
să i se acorde atenția cuvenită, 
în urma experiențelor efec
tuate la Drăgășani se vor crea 
condițiile extinderii metodei 
și în alte centre viticole. în 
anul viitor se vor efectua pri
mele lansări în podgoriile 
Dealului Mare — regiune mai 
frecvent lovită de grindină — 
Odobești, Focșani, Murfatlar. 
Consider că rezultatele obți
nute pînă acum precum și per
fecționările ce se vor aduce 
acestei metode vor face ca ea 
să f ie aplicată în anii următori 
pe o scară din ce în ce mai 
largă în toată țara.

Fuzeele devin așadar, „ar- 
ma-rachetă“ a agricultorilor 
moderni in lupta cu calami
tățile naturale.

PETRE JUNIE

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 10 ; 
12,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15); Ca
pitol (orele 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21) ; Melodia (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 • 21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Luceafărul (ore

le 9 ; 12,15 î 16,15 ; 19,15) ; Gră
dina Doina (orele 19,15).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30). 

TARZAN — OMUL MAIMUȚA 
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15) ; Festival (orele 8,30 ; 
11; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21);
Feroviar (orele 8,30 ; 10,45 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 21) ; Modern 
(orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează Ia Lumina (orele 9,30
— 16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45) .

CORABIA „PASĂREA ALBAS« 
TRĂ“ — cinemascop.

rulează la Union (orele 15,301 
18 ; 20,30).

FANTEZIȘTII
rulează la Doina (orele 9 —« 
13 în continuare ; 16 ; 18,13 j
20.30) .

EU, EU ȘI CEILALȚI
rulează la Doina (orele 161
18.15 ; 20,45).

HATARI
rulează la Victorie (orele 9,301
15.15 ; 17 ; 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Bucegi (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 1830 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9,30 ; 12 ; 14,45 }
17.15 ; 20).

INTILNIRE IN MUNȚI — Cine
mascop 
rulează la
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 î
20.45) ; Lira (orele 15.30 ; 18)« 

TAFFY ȘI VINATORUL
rulează la Timpuri Noi (orele 
9 — 21 în continuare).

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 9 ț
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Tomis (orele 9 — 15,45 în con
tinuare • 18,15 ; 20,30) ; Flamu
ra (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 |
18.15 ; 20,30).

INTRE NOI
rulează la Buzești (orele 101
15.30 ; 18).

PENTRU CIȚIVA DOLARI IN 
PLUS — cinemascop

rulează la înfrățirea (orel<|
15.15 ; 17,45 ; 20).

PRIN CURDISTANUL SĂL
BATIC — cinemascop

rulează la Dacia (orele 6
— 16,30 în continuare ; 18,45 1 
21).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Unirea (orele 15,30 1 
18).

ClND TU NU EȘTI
rulează la Drumul Sării (ore-* 
le 15 ; 17,30 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE -• 
cinemascop

rulează la Giulești (orele 10: 
15,30 : 18 ; 20,30) ; Arta (orele 
9 — 15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30) .

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13 30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30).

O FATĂ CIUDATA
rulează la Moșilor (orele 15,30 J 
18 ; 20,30).

DUELUL LUNG —- cinemascop 
rulează la Volga (orele 9 — 
15 30 în continuare ; 18 ; 20,30). 

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Popular (ore
le 15,30 • 18 ; 20,30).

DA LABA, PRIETENE !
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA — cinemascop

rulează la Munca (orele 16: 
18 ; 20).

Excelsior (orele



Apelul lui Svoboda, 
Dubcek, Cernik și

Ordinul președintelui 
R. S. Cehoslovace

Smrkovsky
PR AGA 28 (Agerpres). — 

Postul de radio Praga a difuzat 
un nou apel la calm semnat de 
Svoboda, președintele Republicii, 
Dubcek, primul secretar al par
tidului, Cernik, președintele Con
siliului de Miniștri și Smrkovsky, 
președintele Adunării Naționale. 
Textul apelului este următorul :

„Dragi concetățeni. în orice 
moment sîntem cu gîndul alături 
de voi și vă înțelegem. Sîntem 
conștienți de răspunderea lega
tă de încrederea pe care ne-ați 
acordat-o. Vă rugăm, în numele 
a tot ce vă este scump în țara 
noastră, să nu cedați resenti
mentelor voastre și să nu vă lă- 
sați antrenați la acte care ar pu
tea să ducă la o catastrofă na
țională. Totul depinde acum de 
voi, ,de hotărîrea voastră de a 
adopta o atitudine înțeleaptă din 
punct de vedere politic. Știm 
că sînteți capabili să luați a- 
ceastă atitudine.

Alternativa căreia trebuie să-î 
facem față este următoarea : să 
găsim o soluție pozitivă în situa
ția actuală sau să permitem 
unor elemente iresponsabile, 
străine de socialism, să provoace 
o reacție a armatelor străine care 
se află acum pe teritoriul nos
tru.

S-ar găsi oare cineva printre 
voi toți, care iubiți țara noastră 
socialistă, dornic ca aceste ar

Cuvintarea lui Oldrich Cernik
PRAGA 28 (Agerpres). — 
Președintele guvernului Repu

blicii Socialiste Cehoslovace, 
Oldrich Cernik, a rostit miercuri 
seara la posturile^de radio ceho
slovace următoarea cuvîntare :

Dragi prieteni, tovarășe și to
varăși,

Mă prezint în fața dv. cu răs
punderea încrederii pe care ați 
acordat-o zilele trecute guvernu
lui și mie personal. îmi încep 
munca în condițiile unei situații 
excepțional de dificile în țara 
noastră, care s-a făcut simțită și 
în viața familiilor noastre. După 
cum ați fost informați, am par
ticipat, împreună cu președintele 
Svoboda, la convorbirile de la 
Moscova. Aș dori cu această o- 
cazie, dragi concetățeni, să re
marc înțelepciunea tactică, efor
turile susținute, calmul și clar
viziunea politică a președintelui 
Svoboda. Permiteți-mi să mă fo
losesc de acest prilej ca, în nu
mele guvernului, să-i exprim 
sincere mulțumiri și profundul 
nostru respect. Primul rezultat 
al convorbirilor de la Moscova 
este începerea activității organe
lor și instituțiilor legale iile sta
tului, precum și misiunea legală 
a conducătorilor lor.

Am discutat principiile retra
gerii trupelor străine de la noi 
și ale normalizării în urma con
secințelor șederii lor în Ceho
slovacia. Ca și dv., avem același 
interes în retragerea completă și 
rapidă a acestor trupe. Trebuie 
să avem răbdare și mult calm. 
Această retragere se va produce 
succesiv și în cîteva etape. în in
teresul normalizării vieții la noi, 
este necesar ca trupele să se re
tragă mai întîi din orașe. Unele 
etape ulterioare vor trebui defi

Declarația Comitetului Politic 
al P. C. din Marea Britanie

LONDRA 28. — Corespon
dentul Agerpres. L. Rodescu, 
transmite : In declarația Co
mitetului Politic al P.C. din 
Marea Britanie publicată astăzi 
în ziarul „MORNING STAR" 
se spune: „Acordul realizat 
între conducătorii de partid și 
guvernul din Cehoslovacia și 
din Uniunea Sovietică este un 
prim pas important în direcția 
rezolvării gravei crize recente.

Nimeni nu-și face nici o ilu
zie în ce privește dificultățile 
create de intervenție. Noi am 
susținut în mod constant că 
reglementarea divergențelor 
să se facă pe calea discuțiilor 
și a căutării unor soluții poli
tice reciproc acceptabile. Acest 
lucru poate fi realizat numai 
cu guvernul legal al Ceho
slovaciei și cu conducerea 
aleasă a Partidului Comunist 
Cehoslovac.

La ședința Comitetului nos
tru Executiv de sîmbătă, noi 
am declarat că, pentru a se 

mate, care au părăsit majoritatea 
orașelor noastre, să revină ?

S-ar găsi oare cineva care să 
gîndească că sîntem incapabili 
să ne guvernăm noi înșine ? 
Sîntem convinși că sîntem capa
bili și o vom dovedi în indife
rent ce condiție.

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

Vă cerem un lucru : sprijiniți 
eforturile noastre, căci sprijinul 
vostru este condiția primordială 
pentru a asigura succesul lor. 
Sprijiniți pe acei care acționează 
pentru normalizarea situației ast
fel încît soldații străini să în
ceapă să evacueze treptat și de
finitiv teritoriul nostru.

Ajutați-ne să împiedicăm pro
vocările și să evităm riscurile 
inutile care ar pune în joc 
soarta națiunii noastre, iată sco
pul unic al acțiunii noastre. A- 
ceasta este, de asemenea, condi
ția cea mai importantă pentru 
a putea să continuăm să aplicăm 
politica în care v-ați exprimat 
încrederea. încrederea voastră 
ne angajează.

Ne-ați dat depline puteri pen
tru a guverna, vă cerem să în
lesniți sarcina noastră dacă vreți 
să vă fim folositori".

nitivate împreună cu organele 
guvernamentale competente. Am 
primit asigurarea că trupele 
străine nu se vor amesteca în 
treburile interne ale Cehoslova
ciei, organizarea vieții interne 
revenind guvernului și celorlalte 
organe legale. Pașii concreți ai 
întăririi sistemului socialist i-am 
pregătit sau îi vom pregăti pe 
parcurs, prin experiența exclu
sivă a construcției interne care, 
desigur, este influențată de si
tuația noastră deosebită. Vă rog 
să înțelegeți că sînt probleme 
care vor cere timp, răbdare, pre
cum și alte convorbiri. Trebuie 
să lucrăm hotărît, să urmărim pe 
cei care ar amenința calea noas
tră socialistă.

Unitatea poporului și efortu
rile din ultimul timp au fost un 
imbold și speranță nu numai 
pentru dv., ci și pentru mine. 
Vreau să atrag atenția asupra 
poziției pe care a luat-o în a- 
ceste zile tineretul nostru. Spi
ritul său de sacrificiu, înaltul pa
triotism ne-au convins că gene
rația noastră are urmași demni. 
La fiecare pas ne-am gîndit la 
dv., dragi concetățeni, Ia copiii 
dv., la viitorul lor. In aceste 
clipe, fiecare înțelege să-și iu
bească poporul, țara, istoria, cul
tura și cuceririle poporului.

Am simțit încrederea dv. și 
sprijinul acordat, manifestare a 
unității popoarelor noastre, care 
sînt legate prin istoria lor co
mună. Tot timpul am avut îna
intea ochilor valorile materiale 
și spirituale create de poporul a- 
cestei țări din cele mai vechi 
timpuri și am simțit o profundă 
răspundere pentru a păstra aces
te valori și generațiilor viitoare, 
în zilele trecute au avut loc 

realiza o soluție, trebuie să fie 
restabilită funcționarea nor
mală a guvernului cehoslovaq 
și a Partidului Comunist Ce
hoslovac și trupele să fie re
trase.

Urăm Partidului Comunist 
din Cehoslovacia — spune de
clarația — succese în înfăp
tuirea programului său, în 
consolidarea socialismului și 
înfrîngerea forțelor antisocia- 
liste în țara lui. Noi privim 
înainte la depășirea fermă a 
problemelor existente între 
R.S. Cehoslovacă și alte state 
socialiste, întrucît apărarea 
sistemului socialist depinde de 
unitatea lor și de cooperarea 
lor voluntară. Avem nevoie de 
cea mai mare unitate a tuturor 
forțelor progresiste, a tuturor 
statelor socialiste și de cea mai 
deplină cooperare între Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice și toate celelalte par
tide comuniste — se spune în 
continuare în declarație.

PRAGA 28 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cehoslovacia I trans
mite :

Ordinul președintelui Svoboda.
Ceea ce trăiesc azi popoarele 

ceh și slovac înfrățite, este re
zultatul dezvoltării proprii, stare 
de lucru care se manifestă și în 
rîndul Armatei populare ceho
slovace.

Armata populară cehoslovacă 
a primit în unanimitate decla
rația Prezidiului C.C. al P.C.C., 
a guvernului și a Adunării Na
ționale în urma situației create 
de intrarea armatelor străine pe 
teritoriul țării noastre.

Comandanții, lucrătorii poli
tici, toți soldații au înțeles serio
zitatea și complexitatea momen
tului și a situației internaționale. 
Prin calmul și echilibrul vostru 
ați influențat pozitiv cursul eve
nimentelor, ați împiedicat inutile 
vărsări de sînge și ați ajutat 
substanțial convorbirile complexe 
și laborioase ale delegației noas
tre la Moscova.

Pentru atitudinea fermă mani
festată de întreaga armată în a- 
ceste momente critice, primiți 
mulțumirile mele.

Mă adresez vouă, comandanți, 

mari manifestări ale popoarelor 
ceh si slovac unite, precum și ale 
naționalităților. Situația grea 
prin care au trecut va întări și 
mai mult unitatea lor. Vreau să 
mulțumesc poporului slovac, 
Consiliului Național Slovac pen
tru încrederea acordată în cali
tate de președinte al guvernului 
întregului popor, al guvernului 
ambelor noastre popoare, ceh și 
slovac, și al naționalităților con
locuitoare, guvern care se ba
zează pe sprijinul muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor și al al
tor categorii sociale, fiind man
datarul constituțional în proble
mele construirii socialismului și 
ale dezvoltării statului nostru.

Permiteți-mi să adresez cîteva 
cuvinte militarilor armatei noa
stre, securității și miliției popu
lare. în noaptea de 20 spre 21 
august și în zilele următoare, 
îndeplinind indicațiile Comite
tului Central, președintelui Svo
boda și guvernului, au împiedi
cat vărsări de sînge și alte pier
deri. Stăpînirea de sine restabi
lirea ordinii și retragerea unită
ților militare sînt singura solu
ție. De asemenea vreau să mul
țumesc guvernului care în cli
pele grele fără a fi prezenți toți 
membrii lui a rămas fidel po
porului și președintelui Svoboda. 
Vă promit că voi face totul pen
tru ca programul guvernului să 
fie îndeplinit. Vom respecta 
Constituția. Nici o forță nu poate 
împiedica aceasta.

Dragi prieteni,
în aceste împrejurări, hotărî- 

toare a fost și atitudinea dv. co
rectă. Nu numai azi, ci și mîi- 
ne va trebui să fim astfel. Sin
guri vedeți situația reală din ju
rul vostru. Există o singură cale, 
aceea a tratativelor, a rezolvării 
pe cale politică a situației noa
stre. Dirijarea popoarelor noa
stre nu poate fi programul unui 
guvern socialist. Se pune între
barea : cum se poate lucra în a- 
ceste condiții ? Sînt hotărît să 
lucrez conform indicațiilor Ple
narei din ianuarie. Programul 
guvernului va trebui să se ba
zeze pe încrederea întregului 
popor, atît în politica internă, cît 
și în cea externă, precum și în 
diferitele contacte bilaterale sau 
multilaterale. în ceea ce privește 
comerțul exterior, la bază va sta 
principiul egalității. Sînt ferm 
convins că guvernul, care a cîș- 
tigat încrederea poporului, va 
depune toate eforturile în nor
malizarea vieții economice și

Declarația Biroului Politic 
al P. C. Francez

PARIS. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Sub titlul „Biroul Politic al 
P.C.F. înregistrează ca un fapt 
pozitiv că a‘intervenit un acord", 
„L’Humanite" de azi publică 
următorul comunicat al Biroului 
Politic al P.C.F. : „Biroul Politic 
al P.C.F. a luat cunoștință de 
comunicatul asupra convorbirilor 
sovieto-cehoslovace.

P.C.F., Comitetul său Cen
tral, Biroul său Politic, care au 
dezaprobat intervenția militară 

activiști politici ai organizațiilor 
de partid și sociale, soldați și 
activiști pe tărîm obștesc să spri
jiniți multilateral eforturile con
ducerii de partid și de stat și 
ale întregului popor, în opera de 
consolidare a vieții patriei noas
tre. Nu acordați ajutorul vostru 
în aceste momente unor sfătui
tori răi. Păstrați-vă o atitudine 
liniștită, echilibrată și energică. 
Acestea ne pot ajuta pe drumul 
pe care am pășit din ianuarie 
sub conducerea partidului.

în calitate de comandant su
prem al forțelor armate ale 
R.S.C., consider necesar urmă
toarele :

1. — Să fie întărită și mai 
mult unitatea în jurul coman
danților prin îndeplinirea ordi
nelor și dispozițiilor și să se asi
gure un grad corespunzător pre
gătirii și tehnicii militare.

2. — Să fie sprijinite multila
teral organele de partid și Con
siliile naționale în munca de re
înnoire a vieții normale în țara 
noastră.

Sînt convins că toți militarii 
armatei noastre vor îndeplini în
tocmai acest ordin.

LUDVIK SVOBODA

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

Activitatea guvernului va tin
de spre rezolvarea situației din 
ultimele zile. Guvernul pregă
tește unele măsuri economice. 
Se pregătește un document a- 
dresat guvernelor celor cinci țări 
socialiste pentru a se începe con
vorbirile în legătură cu retrage
rea trupelor din Cehoslovacia. 
Totodată, se vor pregăti și ba
zele unor convorbiri cu caracter 
economic la Moscova. Toate a- 
ceste eforturi au ca scop norma
lizarea vieții interne și mai ales 
în Capitală. De aceea, guvernul 
împreună cu Consiliul Național 
al orașului Praga vor lua măsu
rile corespunzătoare. La această 
acțiune sînt chemate toate con
siliile naționale și opinia publi
că. Prin menținerea ordinei se 
va asigura securitatea tuturor. 
Guvernul a luat o hotărîre în 
privința presei, radioului și tele
viziunii pentru a se înlătura si
tuația anormală în care se afla 
aâeste instituții și a putea să-și 
reia activitatea legală. Este deo
sebit de important ca evenimen
tele din ultimele zile să nu în
răutățească condițiile de bază 
ale existenței poporului. Este 
deosebit de important să se nor
malizeze producția agricolă, să 
se asigure transportul mărfu
rilor de bază, aprovizionarea cu 
combustibil a școlilor, spitalelor 
și altor instituții, înlesnirea în
toarcerii în țară a cetățenilor ce
hoslovaci aflați în concediu sau 
în interes de serviciu. Atenția 
deosebită acordată acestor lu
cruri este dictată de situația spe
cială în care ne aflăm.

Fac apel la înțelegerea și. ca
pacitatea dv. Ședința de ieri a 
guvernului a arătat că consiliile 
naționale au un rol eficient. Le 
mulțumim pentru activitatea lor 
și le cerem''să activeze și mai 
departe. Trebuie, să privim cu 
sînge rece situația și să avem o 
poziție rațională. Pot apărea 
foarte ușor, datorită situației ac
tuale, incidente. Este bine să 
păstrăm o atitudine conștient^, 
rațională. Mă adresez tuturor lu
crătorilor din toate domeniile de 
activitate pentru a depune noi 
eforturi în normalizarea vieții. 
Cred în poporul acestei țări și 
dv. să aveți încredere în guvern, 
în eforturile de concretizare a 
programului dezvoltării socialis
mului în țara noastră.

și s-au pronunțat pentru o solu
ție comportând normalizarea si
tuației din Cehoslovacia în ca
drul suveranității guvernului și 
Partidului Comunist Cehoslovac, 
precum și al obligațiilor lor in
ternaționale, înregistrează ca un 
fapt pozitiv că a intervenit un 
acord.

Biroul Politic va da ulterior o 
apreciere mai detaliată, pe baza 
unui examen aprofundat al clau
zelor acestui acord și al infor
mațiilor care îi vor parveni***

VIETNAMUL DE SUD. Patrioți într-o zonă greu accesibilă

Convorbirile de la Paris
Miercuri, a avut loc a 19-a 

ședință a convorbirilor oficiale 
dintre delegațiile R.D. Vietnam 
și S.U.A. După încheierea șe
dinței, purtătorul de cuvînt 
nord-vietnamez a declarat că 
nu s-a înregistrat nici de astă 
dată un progres din pricina 
refuzului S.U.A. de a pune 
capăt necondiționat bombar
damentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. „Insistența 
părții americane, a spus el, 
de a obține o acțiune de reci
procitate pentru încetarea 
bombardamentelor nu cores
punde aspirațiilor legitime ale 
popoarelor vietnamez și ame
rican. Aceste aspirații constau 
în încetarea necondiționată a 
bombardamentelor și a tuturor 
actelor de război împotriva 
ansamblului teritoriului R.D. 
Vietnam pentru a se lua apoi 
în discuție problemele care in
teresează cele două părți și a 
se deschide calea unei soluțio
nări pașnice a problemei viet
nameze".

în cursul ședinței, reprezen
tantul american a propus ca 
în continuare convorbirile să 
se desfășoare atît în ședințe 
oficiale, cît și în particular.

Revendicările stu.

denfilor mexicani

Consiliul Național de 
grevă al studenților mexi
cani a anunțat că este gata 
să reia discuțiile cu repre
zentanții guvernului pentru 
a se reglementa conflictul 
care a opus pe studenți au
torităților. Potrivit agenției 
Prensa Latina, studenții 
sprijiniți de profesori se 
află în grevă de mai multe 
săptămîni, în semn de pro
test împotriva represiunilor 
polițienești și încălcarea 
autonomiei universitare. Se 
preconizează în cursul aces
tei săptămîni un „dialog 
public", care va fi transmis 
simultan de posturile de 
radio și televiziune mexi
cane. Studenții cer demisia 
șefului poliției din Mexic și 
a ministrului de interne, 
care, așa cum declară ei, se 
fac vinovați de violențele 
polițienești.

Facultate din

Torino ocupată

de studenti
în cursul nopții de marți 

Facultate^ de litere din To
rino a fost ocupată de stu- 
denți.

Cu prilejul unei adunări, 
studenții au cerut măsuri 
concrete de reorganizare a 
învățămîntului italian.

Următoarea ședință a con- 
vorbirilQr oficiale americano- 
nord-vietnameze va avea loc 
la 4 septembrie.

în noaptea de marți spre 
miercuri capitala sud-vietnameză 
a fost din nou bombardată de 
rachetele patrioților scrie de la 
Saigon corespondentul agenției 
France Presse.

De asemenea, precizează agen
țiile de presă, lupte intense 
continuă să se desfășoare în a- 
propiere de Tam Ky, într-un sec
tor puternic hărțuit de patrioți 
în ultimele zile. Alte ciocniri au 
fost semnalate miercuri diminea
ța în regiunea Da Nangului și a 
fostei capitale imperiale Hue.

/

Dezvoltarea relațiilor 
culturale româno- 

iraniene
TEHERAN 28. — Corespon

dentul Agerpres, N. Popovici, 
transmite : La ministerul iranian 
al Afacerilor Externe a avut loc 
ceremonia semnării programului 
de aplicare a acordului de cola
borare culturală dintre România 
și Iran pe perioada 1968—1969.

Din partea română, programul 
a fost semnat de către Pavel Si- 
lard, ambasadorul român la Te
heran, iar din partea iraniană de 
doctor Manoucher Fartash, di
rector general în Ministerul A- 
facerilor Externe al Iranului.

Convenția de la Chicago
Desfășurarea lucrărilor Convenției naționale a Partidului 

democrat din S.U.A. a Întărit convingerile observatorilor 
privind gravele divergențe de opinii existente între dife
ritele delegații, în specia! în legătură cu politica dusă de 
S.U.A. în Vietnam.

După dezbateri interminabile 
în legătură cu diferite probleme 
minore de procedură, președin
tele comisiei de redactare a plat
formei electorale a Partidului 
democrat, Hale Boggs, s-a ur
cat la tribună, pentru a prezenta 
raportul majorității, care aprobă 
în ansamblu politica vietnameză 
a administrației Johnson. Ime
diat, membrii comisiei de redac
tare, carp se opun acestei poli
tici, au cerut să fie citit și pro
priul lor text, care recomandă în
cetarea necondiționată a bombar
damentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

Corespondenții de presă pre
zenți în sala unde se desfășoară 
lucrările convenției au relatat că 
s-a produs un vacarm indescrip
tibil, numeroși delegați și spec
tatori manifestând împotriva po
liticii președintelui Johnson în 
Vietnam.

Se menționează că numeroși 
delegați, deși au exprimat spri
jinul față de candidatura vice
președintelui Humphrey, au ho
tărît să voteze împotriva textu
lui care aprobă politica vietna
meză, a Administrației.

Potrivit ultimelor sondaje de 
opinie publică, vicepreședintele 
Humphrey pare acum să aibă a- 
sigurată majoritatea necesară în 
vederea investirii sale drept can
didat prezidențial.

Leșter Maddox, guvernator al 
statului Georgia, care în urmă 
cu aproape două săptămîni își 
anunțase candidatura la învesti
tura partidului democrat pentru 
alegerile prezidențiale din toam
nă, a anunțat miercuri că se re
trage din cursa pentru obținerea 
candidaturii. la actuala conven
ție de la Chicago. El a declarat 
totodată, că va face campanie 
împotriva candidatului acestui 
partid, care va trebui să înfrun-

Pentru retragerea trupelor 

străine din Coreea de sud
Scrisoarea Misiunii Permanente

a României la O.N.U.
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

La 23 august 1968, Misiunile 
permanente la O.N.U. ale R. P. 
Bulgaria, R.S.S. Bieloruse, R. S. 
Cehoslovace, Cambodgiei, Cu
bei, R. P. Ungare, R. P. Mongo
le. R. P. Polone, R.S.S. Ucrainie- 
ne, U.R.S.S. și Siriei au cerut 
înscrierea pe ordinea de zi a ce
lei de-a XXIII-a sesiuni a Adu
nării generale a O.N.U. a unui 
punct intitulat: „Retragerea tru
pelor americane și a tuturor tru
pelor străine care, sub steagul 
O.N.U., ocupă Coreea de Sud".

La 23 August 1968, Misiunea

Luptele din Nigeria
Agravarea situației refugiaților biafrez
Bătălia pentru orașul Aba, ulti

ma mare localitate aflată în mîini- 
le biafrezilor, a continuat în cursul 
zilei de marți, fără să se înregis
treze succese importante de par
tea vreunei părți. Trupele fede
rale nigeriene au reușit să îna
inteze un kilometru, și se află în 
prezent la aproximativ 7 kilome
tri de oraș — transmite agenția 
France Piesse. Miercuri, Aba a 
fost supus unui bombardament 
aerian care nu a provocat decît 
pagube materiale, deoarece în
treaga populație a fost evacuată.

Autoritățile militare biafreze 
au anunțat că ar fi reușit să o- 
prească înaintarea trupelor fe
derale și le-ar fi respins pe ma
lurile fluviului Imo. Ele au admis 
însă că orașul Aba se află sub o 
puternică presiune.

Trimisul special al agenției 
FRANCE PRESSE, Francois 
Mazure. relatează că, după 
părerea autorităților biafreze, 
situația refugiaților și lipsa de 
alimente se agravează pe zi 
ce trece, în pofida unei oare
care creșteri a cantităților de 
alimente care sosesc în Biafra. 
Aceasta se explică în special 
prin noul val de refugiați care 
sosesc pe teritoriile rămase 
încă sub controlul autorități
lor biafreze, în urma „marii 
ofensive" lansate de trupele 
federale. întreaga populație 
din orașul Aba, de aproxima
tiv 250 000 de persoane, capi
tala administrativa a Biafrei, 
a fost evacuată.

După părerea dr. Heinrich 
Jaggi, delegat din partea Crucii 

te pe Richard Nixon, contracan
didatul partidului republican.

In urma retragerii lui Maddox, 
convenția partidului democrat, 
care urma în cursul nopții de 
miercuri să desemneze candida- 
ții acestui partid la alegerile 
prezidențiale a avut de ales între 
actualul vicepreședinte, Hubert 
Humphrey și senatorii Eugene 
McCarthy și McGovern.

Intre timp, se intensifică te
merile că, în cazul desemnării 
lui Humphrey, Partidul demo
crat va suferi o grea înfrîngere 
electorală în luna noiembrie.

• PE SCURT • PE SCURT

• AGENȚIA TANIUG rela
tează că la 28 august, la Bel
grad a avut loc o ședință a Co
mitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, prezidată de Mialko To- 
dorovici. La ședință au fost e- 
xaminate probleme actuale le
gate de înfăptuirea rezoluției 
celei de-a 10-a Plenare a C.C. 
al U.C.I. și a Directivelor Pre
zidiului și Comitetului Executiv 
ale C.C. al U.C.I. La lucrările 
ședinței au luat parte reprezen
tanți ai U.S.P.M.I., ai Uniunii 
Sindicatelor și Uniunii Tinere
tului din Iugoslavia, ai Vecei E- 
xecutive Federale și ai Armatei 
populare iugoslave.

• DELEGAȚIILE Cambodgiei, 
Gabonului și Republicii Malgașe 
la O.N.U. au cerut să fie înscris 
pe agenda viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale punctul „O 
zi de război pentru pace“. Un 
purtător de cuvînt cambodgian 
a declarat că ideea de bază a 
acestei propuneri este ca toate 
guvernele lumii să contribuie 
cu echivalentul unei zile de 
cheltuieli militare pentru pro
iecte pașnice destinate luptei 
împotriva sărăciei și subdezvol
tării.

Permanentă a Republicii Socialis
te România la O.N.U. a trimis o 
scrisoare Secretarului general ai 
O.N.U., prin care aduce la cunoș
tință acestuia că România spri
jină înscrierea pe ordinea de zi a 
Adunării generale a Organiza
ției Națiunilor Unite a punctului 
referitor la retragerea trupelor a- 
mericane și a tuturor trupelor 
străine, care sub steagul O.N.U. 
ocupă Coreea de Sud.

La 27 august a.c., Secretaria
tul O.N.U. a difuzat aceste docu
mente, în mod oficial, tuturor 
misiunilor permanente pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite.

Roșii Internaționale, apro? 
mativ 30 000 de persoane 
refugiază zilnic în aceste 
ritorii. Unii din acești oamt 
precizează dr. Jaggi, au fcK 
evacuați pînă acum chiar și de 
opt ori. De fiecare dată cînd 
un oraș sau vreo mică locali
tate este ocupată de trupele 
federale, ei le părășffiec, și 
calvarul lor este conOuu.

în momentul de față există 
peste 4 milioane de persoane 
pe teritoriul biafrez, ș*i în a- 
celași timp nu pot fi distri
buite populației dejît 40 sau 
50 de tone de alimente și me
dicamente pe zi. Este o canti
tate extrem de mică, iar ne
voile urgente reclamă de patru 
sau cinci ori mai mult, pre
cizează delegatul Crucii Roșii 
Internaționale.

/Izi se deschiffs

Conferința 

țărilor

neposesoare

de armament

nuclear
Comitetul celor 18 state pen

tru dezarmare și-a încheiat ieri 
sesiunea de vară, înainte de ter
menul prevăzut, finind seama că 
astăzi se deschide, la Geneva 
Conferința țărilor neposesoare de 
armament nuclear. Comitetul ce
lor 18 state a adoptat raportul de 

j pre- 
Generale a 

fost stabilit obiec- 
dezbateri.
țărilor neposesoare 
nuclear, la care

lucru care urmează să fie 
zentat Adunării 
O.N.U. Nu a 
tul viitoarelor

Conferința 
de armament 
participă reprezentanți a 90 de 
state, printre care și Republica 
Socialistă România, urmează 
dezbată problema garanțiilor 
securitate pentru țările care 
dispun de arma nucleară și a 
nor asigurări că vor putea bene
ficia de rezultatele folosirii teh
nologiei nucleare în scopuri paș
nice.

să 
de 
nu 
u-

• LIDERI AI unor grupări 
politice din Brazilia, rezultate 
prin desființarea diverselor 
partide în urma loviturii mi
litare a lui Castello Branco, au 
hotărît să creeze o nouă gru
pare de opoziție. între aceștia 
figurează reprezentanți ai miș
cării democratice braziliene, 
singurul partid de opoziție re
cunoscut de guvern, precum și 
ai unor grupări legate de fostul 
președinte Joao Goulart. fostul 
guvernator al statului Guana- 
bara. Carlos Lacerda. și adep- 
ti ai fostului deputat Lionel 
Brizola.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL ITALIEI. GIU
SEPPE MEDICI a avut 
miercuri o întrevedere la Pa
ris cu colegul său francez, Mi
chel Debre. Ei au discutat pro
bleme referitoare Ia relațiile 
dintre cele două țări, precum 
și în legătură cu unele aspecte 
ale situației internaționale.

• SPANIA a cerut guver
nului algerian extrădarea fos
tului președinte al Katangăi, 
Moise Chombe.
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