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La Islaz — lîngă vatra 
revoluției de la 1848

r Continuîndu-și vizita în regiunea 
București, conducătorii de partid 
și de stat se îndreaptă spre Islaz, 
locul de unde, cu 119 ani în urmă, a 
țîșnit chemarea înflăcărată a revo
luției de la 1848, cîmpia de pe care 
s-a înălțat cu îndrăzneală stindar
dul libertății, dreptății și al fră
ției poporului român.

Trecînd Oltul, de departe se ză
rește mișcarea de căruțe,'chervane, 
călăreți și pedeștri ce se îndreaptă 
cu sutele, ca și atunci, în 1848, spre 
„sfîrita adunare11 de la Islaz. Sînt 
țărani din zeci de sate ale cîm- 
piei — din Beciu, Putineiu, Saiele, 
Mîndra, Plopii, din satele raioane
lor Zimnicea și Roșiori, strănepoți 
ai clăcașilor împilați, care au inun
dat această cîmpie la chemarea 
lui Popa Șapcă din Celei, a lui He- 
liade Rădulescu și a celorlalți băr
bați ai revoluției. Ei au împînzit 
tăpșanul din marginea satului Is
laz, aproape de corturile de oșteni 
ai căpitanului Pleșoianu și ai ma
iorului Cristian Tell, „comandirii 
care s-au alăturat luptei poporului 
suveran".

■ Momentul de evocare jmpune 
prin măreția și semnificația sa. Un 
grup de ostași călări îi vestește

Partidul Comunist Român — exponentul 
năzuințelor seculare de dreptate națională 

și socială ale poporului nostru
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la mitingul de la Islaz
DRAGI TOVARĂȘI,

Dați-mi voie să vă transmit dum
neavoastră, tuturor locuitorilor de 
pe aceste meleaguri, un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral ai partidului și a guvernului 
Republicii Socialiste România. (în
delungi aplauze și urale).

Am asistat la evocarea unui mo
ment important din istoria înde
lungată de luptă a poporului nos
tru — revoluția din 1848 — a mo
mentului in care, aici la Islaz, con
ducătorii revoluției din Muntenia 
au proclamat în îața mulțimii ho- 
tărirea lor de a lupta pentru eli
berarea națională și socială a po
porului român. Revoluția din 1848 
din țara noastră se inscrie in valul 
revoluționar care a cuprins întrea
ga Europă, pentru scuturarea ju
gului feudalismului. In această 
luptă s-a antrenat și poporul nos
tru. care de veacuri, gemea sub ju
gul feudalilor români și al asupri
rii străine. Anul 1848 a marcat în 
Muntenia, Moldova, Transilvania 
momentul ridicării la lupta pentru 

prin sunete de trîmbiță pe „mem
bri Comisiei de reprezentanți ai po
porului", care urcă la tribuna în- 
veșmîritată în cele trei, culori. Se 
aude glasul profetic al lui Hei iade : 

„Frați români... Străbunii noștri 
ne-au lăsat acest tricolor mîndru, 
cu prețul sîngelui lor. Străbunii 
străbunilor noștri ne-au lăsat o pa
trie niciodată îngenunchiată . în 
fața vrăjmașilor, cu prețul vieții 
lor. Noi trebuie să lăsăm copiilor 
noștri o moștenire măreață",

Sînt citite apoi alineatele-pro- 
gram ale istoricei Proclamații de la 
Islaz. Este programul Revoluției 
de la 1848, ale cărei deziderate au 
fost împlinite prin lupta întregului 
nostru popor în decursul unei lungi 
și zbuciumate perioade istorice ce 
se încununează cu revoluția socia
listă. Cerințele de atunci, expri- 
mînd idealurile de libertate, păce, 
progres ale poporului nostru, în
făptuite din plin astăzi, aduc do
vada unei mărețe tradiții de luptă. 
Mulțimea îi salută pe conducătorii 
României socialiste cu îndelungi 
urale și ovații, flutură steaguri 
roșii și tricolore.

Adunarea de la Islaz se transfor
mă într-un grandios miting popu

formarea națiunii române. (Aplauze 
puternice, urale).

Dînd glas năzuințelor întregului 
nostru popor, revoluționari din 
Muntenia, Moldova, Transilvania 
s-au pus în fruntea maselor largi 
pentru a le conduce la dobîndirea 
unei vieți mai bune, la cucerirea 
independenței naționale, la făurirea 
statului național român. Aceste 
năzuințe nu s-au putut însă înfăp
tui în urma revoluției din 1848, 
atît datorită condițiunilor interne, 
cît și intervenției străine, reacțiu- 
nii din afară, care au venit în spri
jinul forțelor negre ale feudalismu
lui din interior pentru a. înăbuși 
lupta poporului. Dar sămînța arun
cată aici, la Islaz, ca și în Moldo
va și pe Cîmpia Libertății, în 
Transilvania, a încolțit. Ea a reușit 
să dea primele roade în 1859, cînd 
s-au unit Principatele Române, pu- 
nîndu-se bazele statului național ro
mân. Ea a încolțit în măsurile luate 
de Cuza pentru împroprietărirea ță
ranilor și într-o serie de alte re
forme democratice, prin Care s-a 
trecut la înfăptuirea năzuințelor ex

lar la care iau cuvîntul reprezen
tanții raionului. Subliniind în salu
tul său semnificația ace’stei adunări, 
tov. Tudor Jean, prim-secretar al 
Comitetului. raional de partid 
Tr. Măgurele, a arătat că anii lu
minoși ai epocii socialiste au făcut 
să se îndeplinească năzuințele de 
dreptate națională și socială ale 
maselor populare, visul înaripat al 
revoluționarilor pașoptiști în frun
te cu Nicolae Bălcescu.

Primul .secretar al comitetului 
raional a raportat conducătorilor 
de partid și de stat despre suc
cesele obținute în industrializarea 
socialistă a raionului, în dezvolta
rea agriculturii. în învâțămînt și 
în activitatea culturală.

Referindu-se la înflorirea acestei 
cîmpii a clăcașilor de odinioară. 
Marin Buncaica, președintele C.A.P. 
Slobozia-Mîndra, a vorbit despre 
rezultatele cooperatorilor din co
muna sa, semnificative, pentru dez
voltarea agriculturii întregului ra
ion, unde se obțin an d.e an recolte 
bogate. Profesoara Petra Moglașu, 
de la școala din comuna Islaz, a 
exprimat recunoștința pe care toți 
o poartă partidului pentru condi
țiile mereu mai bune de însușire 
a. învățăturii, științei și culturii, 
pentru orizonturile noi pe care le-a 
deschis.

In aplauzele si uralele celor pre- 
zenți ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

primate în 1848. Această sămînță 
a încolțit și s-a dezvoltat și mai 
mult în timpul războiului din 1877, 
cînd armata română a trecut Dună
rea, luptînd împreună cu armatele 
rusești și partizanii bulgari, pentru 
zdrobirea jugului otoman, pentru 
cucerirea independenței de stat a 
României. (Aplauze puternice).

In organizarea și conducerea re
voluției din 1848 s-au afirmat fi
guri proeminente de revoluționari 
și patrioți înflăcărați ca Nicolae 
Bălcescu, Heliade Rădulescu, Cris
tian Tell, Ion Ghica, Gheorghe Ma- 
gheru, frații Golești, Ana Ipătescu 
în Țara Românească, Mihail Ko- 
gălniCeanu, Vasile Alecsandri, Ale
xandru Cuza în Moldova, -Avram 
lancu, Simion Bărnuțiu, Gh. Barițiu, 
Eftimie Murgu în Transilvania și 
Banat și atiția alții care, prin mun
ca lor plină de avînt și dragostea 
iierbinte de patrie, - au contribuit 
ca poporul român să-și înfăptuiască 
năzuințele de unitate națiohală, 
să-și făurească destinul așa cum 
îl doteȘte el. (Urale și' aplauze 
prelungite).

Intre 1848 și anii eliberării ■ defi
nitive de jub jugul exploatării M 
trecut aproape 100 de ani. In a- 
ceâstă perioadă lungă, poporul nos
tru a trebuit să ducă multe lupte 
înverșunate atît cu burghezia • și 
moșierimea română, cît și cu asu
pritorii străini. I-a fost dat clasei 
muncitoare, care a apărut pe scena 
istoriei în a doua jumătate* a vea
cului trecut, să preia în mîinile ei 
steagul luptei pentru independență 
națională, pentru eliberarea socială, 
pentru bunăstarea poporului. I-a 
fost dat Partidului Comunist Ro
mân să ridice sus steagul eliberă
rii naționale și sociale, să asigure 
cucerirea întregii puteri politice 
de către cei ce muncesc.

Exponent al năzuințelor seculare 
ale poporului nostru de dreptate 
națională și socială, Partidul Comu
nist Român a condus mari bătălii 
de clasă în anii grei* ai terorii bur- 
ghezo-moșierești, a fost organizato
rul luptei pentru răsturnarea dic
taturii fasciste, a mobilizat poporul, 
armata română pentru a se alătura 
coaliției antihitleriste și a partici
pa la războiul pentru zdrobirea de
finitivă a fascismului și totodată 
pentru eliberarea întregului teri
toriu al patriei de sub jugul fas
cist: Multe jertfe au dat de-a lun
gul veacurilor țărănimea, clas» 
muncitoare, intelectualitatea pentru 
dreptate socială și națională. Dar 
trebuie să spunem .aici, la Islaz, că 
aceste jertfe n-au fost zadarnice, 
că datorită lor, datorită sîngelui 
vărsat din belșug de înaintași,. po
porul nostru poate astăzi să ducă 
o viață liberă și independentă, să-șt 
construiască viața la el acasă așa 
cum o dorește. Aducînd omagiul 
nostru acelora care s-au jertfit pen
tru interesele poporului, sîntem 
conștienți de răspunderea ce ne 
revine de a face totul ca poporul 
nostru, stăpîn pe soarta sa, mun
cind înfrățit, să asigure ridicarea 
patriei pe culmile tot mai înalte 
ale progresului și civilizației, astfel 
încît nu numai să înfăptuim ceea 
ce au visat înaintașii noștri, dar 
să depășim cu mult cele mai în
drăznețe visuri ale lor. Și într-ade- 
văr, Ceea ce înfăptuim noi, în anii 
aceștia, depășește tot ceea ce ap 
putut gîndi ei Ia timpul respectiv; 
și nu puteau gîndi altfel, ținînd 
seama de vremurile în care au 
trăit revoluționarii de la 1848. Dar 
cu atît mai -mare este omagiul pe - 
care îl aducem lor, ca și tuturot a- 
celora care au înțeles, cu toată vi
tregia soartei, că nu există pentru 
poporul nostru alt drum decît acela 
de a-și înfăptui unitatea națională, 
de â-și lua ' soarta în propriile 
mîini, că numai pe această cale își 
poate asigura un viitor fericit și 
îmbelșugat. (îndelungi și puternice 
urale).

Aici la Islaz s-a spus, acum a- 
proape 120 de ani, că poporul .ro
mân întinde mina frățească tuturor 
locuitorilor patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate. In ace
lași an, pe Cîmpia Libertății s-a 
spus că românii, maghiarii, germa
nii, toți oamenii muncii care tră
iesc pe meleagurile patriei noastre, 
fără deosebire de naționalitate, tre
buie să lupte înfrățiți împotriva 
dușmanului comun, pentru că nu
mai lupta comună va asigura vic
toria împotriva feudalismului, îm
potriva jugului străin. Și, intr-ade
văr, poporul nostru, tpți oamenii 
muncii din România,, luptînd în 
strinsă frăție, au reușit să obțină 
victorii mărețe în. lupta pentru eli
berarea națională și .socială. Ne re
vine nouă, comuniștilor, . menirea 
de a întări și mai mult unitatea 
frățească a întregului nostru po
por, a tuturor locuitorilor patriei 

fioastre, fără deosebire de naționa
litate, ca toți, uniți, să asigurăm 
înflorirea patriei noastre comune, 
România socialistă. (Ovații și a- 
plauze). Acum 119 ani, a fost pro
clamată aici, ca și pe Cîmpia Li
bertății, năzuința poporului român 
de a trăi în pace cu celelalte po
poare. Ii revine partidului nostru 
misiunea de cinste de a duce o po
litică consecventă de prietenie cu 
toate țările - socialiste, pentru în
tărirea unității țărilor, socialiste, 
garanția păcii în lume, de priete
nie' și colaborare cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea so
cială, fiind conștient că numai pe 
această cale este asigurată atît po
sibilitatea muncii pașnice a poporu
lui nostru pentru fericirea sa, cît 
și a muncii pașnice a tuturor po
poarelor, este asigurată posibilitatea 
ca ele să-și făurească o viață îm
belșugată și fericită. ■ (Aplauze, 
urale).

Aici s-a proclamat în 1848 nece
sitatea desființării ■ iobâgiei. Astăzi, 
orînduirea feudală a rămas. o amin
tire a trecutului îndepărtat. Țără
nimea, stăpînă pe întinsele cîmpii, 
smulge zi.de' zi, an de ăn, roade 
tot mai bogate pămîntului. Ne re
vine nouă, comuniștilor, misiunea 
istorică de* ă ridica agricultura pa
triei puestre la nivelul unei agricul
tor moderne, înaintate. Astăzi, în 
orice' parte a țării, ca si aici pe 
malurile Oltului si Dunării, recol
tele de grîu, de porumb', de floa- 
rea-soarelpi, de sfeclă, an de an 
mai îmbelșugate, demonstrează 
superioritatea agriculturii socia
liste, care creează condiții 
pentru folosirea în cele mai bune 
conditiuni a mecanizării, a chimi
zării. a științe? agricole. Recoltele 
dv. de anul trecut, recolta de șrîu 
din anul acesta, mai bună decit 
acum un an, ca și perspectiva unei 
recolte în general mai bune și la 
celelalte culturi, demonstrează ce 
este în stare să obțină țărănimea 
noastră unită, care realizează poli
tica partidului de ridicare conti
nuă a agriculturii

După cum. știți, avem rezultate 
mari în toate domeniile de activi
tate. Industria noastră se dezvoltă 
impetuos. Pe primele șase luni ale 
anului în curs, planul a fost reali
zat în proporție de peste 102 ia sută, 
și, de asemenea, sînt perspective ca 
agricultura nu numai să realizeze, 
dar să și depășească' prevederile 
planuțui pe acest an. Există ioate 
condițiile ca prevederile planului 
cincinal să fie nu numai îndepli
nite, dar și depășite. Garanția suc
ceselor viitoare ’ sta în ceea ce am 
realizat pînă acum, în munca entu
ziastă a muncitorilor țăranilor, in
telectualilor. a tuturor oamenilor 
muncii, care înfăptuiesc neabătut 
politica partidului, pentru că ea co
respunde intereselor vitale ale în
tregului nostru popor. (Aplauze 
prelungi te. urale).

Avem rezultate marj în dezvol
tarea științei, culturii, învățămîn- 
tului. Aici, la Islaz, acum 119 ani 
s-a proclamat necesitatea învăță- 
mîntului pentru întregul popor. 
A revenit socialismului, partidului 
nostru, misiunea de a înfăptui învă- 
țâmîntul gratuit pentru toți fiii pa
triei noastre. O mare realizare o 
constituie generalizarea învătă- 
nxîntului obligatoriu de 8 ani. Față 
de 1938, numărul elevilor din șco
lile generale și licee a crescut de 
3 ori, iar numărul studenților de 5 
ori.. Ne situăm printre țările înain
tate în ce privește numărul stu- 
jențjlor la 10 000 de locuitori, iată 
cum se realizează, sub conducerea 
partidului, ridicarea nivelului de

(Continuare In pag. a 2-a)



2 STEAGUL ROȘU

izita conducătorilor de partid
ți de stat în regiunea București

(Urmare din pag. 1)

cultură și de civilizație al întregu
lui nostru popor. Putem spune cu 
mindrie că, sub conducerea parti
dului comunist, România se tran
sforma an de an, devine tot mai bo
gată, măi îmbelșugată, eu o cultură 
tot mai înaintată, cu un popor mai 
bine hrănit, mai bine îmbrăcat, că 
țara noastră devine o forță puter
nică a sistemului mondial socialist, 
un factor activ în lupta pentru pace 
în întreaga lume.

Știm că mai avem multe de în
făptuit. Mai sînt încă neajunsuri în 
munca noastră. Dar sintem con- 
ștlențl că avem destule forțe, des
tule posibilități pentru a realise tot 
ceea ce ne-am propus. Desigur însă 
că aceasta cere dih partea fiecărui 
muncitor, țăran, intelectual, acti
vist de partid și de stat, de la sim
plul cetățean pini la conducerea 
de partid ți de Stat, muncă și 
spirit de răspundere pentru soarta 
și viitorul patriei noastre. Vrem 
să vă asigurăm aici, în numele con
ducerii de partid și de stat, că vom 
face totul pentru a ne îndeplini mi
siunea încredințată de partid și po
por pentru a înfăptui programul 
construcției depline a socialismului, 
de ridicare a României pe culmile 
cele mai înalte ale progresului ți 
Civilizației, pentru a asigura întă
rirea independenței și suveranității 
patriei noastre socialiste. (Pu
ternice aplauze și Ovații). 
Faptul că întregul popor ur
mează cu încredere politica parti
dului nostru comunist ne însufle
țește să muncim și mai bine, să ob
ținem rezultate și mai bune, și vă 
asigurăm, tovarăși, că nimic nu ne 
va împiedica să ne facem datoria 
față de popor, față de patria noas
tră.

TOVARĂȘI,
Știm că in lume mai există im

perialism, că el uneltește împotriva 
independenței multor popoare. De 
aceea, o dată cu eforturile pentru 
dezvoltarea economiei, științei ți 
culturii, ne preocupăm de întări
rea patriei noastre ne îngrijim de 
întărirea capacității ei de apărare, 
pentru a putea să ne facem datoria 
dacă va fi nevoie împotriva orică
rui atac al imperialismului. (Puter
nice aplauze și urale). Șintem liotă- 
tărîți să milităm în continuare nea
bătut pentru consolidarea unității 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, a întregului 
front antiimperialist. Vom milita 
pentru securitatea în Europa, pentru 
ca de pe continentul nostru sa fie 
îndepărtate și lichidate urmările 
Celui de-al doilea război mondial, 
ca între popoarele Europei să se 
statornicească relații de colaborare, 
pe baza respectării independenței și 
suveranității naționale, a neameste
cului in treburile interne ale altor

Turnurile de otel ale
■ ■ ■ ■ w ■■

Un nou popas, o nouă filă a is
toriei. In drum spre TUrnu Măgu
rele, conducătorii de partid și de 
stat au poposit lingă relicvele de 
piatră care dau nume orașului de 
azi, legîndu-se de începuturile is
toriei noastre, de unele din epocile 
de glorie ale poporului român. Sînt 
rămășițele străvechiului Turn ro
man de piatră, ridicat ca un pinten 
în vremea lui Constantin cel Mare, 
menit să domine nu numai cîmpia, 
dar și cheile Balcanilor, precum și 
întreaga Valea Oltului pînă la Car- 
pați. Verigă de legătură intr-un șir 
de veacuri, cetatea „Turris“ certi
fică nu numai continuitatea daco
română în această cîmpie, dar și 
continuitatea luptei pentru liber
tate și independență națională a 
poporului nostru.

Față în față cu turnul lui Mircea, 
la cîțiva pași, se înalță turnurile 
de oțel ale noii cetăți a chimiei, 
spre care se îndreaptă acum oas
peții. La TUrnu Măgurele, istoria 
se leagă cu prezentul. Noul îl se
sizezi cu ușurință; îl recomandă u- 
riașele schele metalice care se mon
tează, adăugîndu-se mulțimii de 

state. Sintem hotărîți să participăm 
activ la lupta pentru pace îii în
treaga lume. Ne îngrijorează fap
tul «ă în Orientul Apropiat au loc 
evenimente care reprezintă un pe
ricol pentru pacea din această zo
nă, ca și pentru pacea și securita
tea mondială. Considerăm că pro
blemele litigioase din Orientul A- 
propiat trebuie rezolvate prin în
țelegere intre țările interesate, fără 
amestec din afară. istoria a dove
dit întotdeauna că amestecul 
din afară, atunci cina slnt 
de rezolvat probleme între popoare 
mici, nu este decît în dauna aces
tora, că de pe urma lui trag foloase 
numai cercurile imperialiste. Aceas
ta încearcă și deum imperialiștii 
prin menținerea încordării în Orien
tul Apropiat considerăm drept 
o necesitate imperioasă retrage
rea trupelor izfaeliene de pe teri
toriile ocupate, precum și a altor 
trupe străine din această zonă. Iz- 
raelul trebuie să renunțe la preten
ția de anexiuni teritoriale ca ur
inare a acțiunilor militare. Trebuie 
să se facă totul pentru a se îm
piedica reluarea ostilităților, pentru 
a se crea un climat favorabil so
luționării pașnice a problemelor li
tigioase dintre țările arabe ți Iz- 
rael.

In condițiile de astăzi e necesar 
ca popoarele să înțeleagă că nici 
o problemă care privește relațiile 
dintre ele nu trebuie rezolvată pe 
calea armelor ci numai pe calea bu
nei înțelegeri, in interesul dezvol
tării sociale și naționale a fiecărui 
popor, că dușmanii intereselor na
ționale și sociale sînt numai impe
rialiștii. Lupta popoarelor trebuie 
să se desfășoare tocmai împotriva 
imperialismului, pentru a face im
posibil amestecul acestuia în tre
burile interne ale altor state, pen
tru a-1 împiedica să dezlănțuie un 
nou război mondial. Noi ne pro
nunțăm pentru dreptul popoarelor 
de a-și rezolva singure problemele 
interne, de a-și organiza viața ața 
cum o doresc. Șintem convinși că 
aceste principii vor triumfa, că 
popoarele vor ști să impună res
pectarea independenței și suverani
tății lor naționale. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

In încheiere, doresc încă o dată 
să adresez tuturor locuitorilor de 
pe aceste meleaguri urarea de a 
obține succese tot mai mari in mun
ca lor închinată fericirii patriei, a 
întregului nostru popor, spre a-și 
aduce contribuția tot mai activă la 
înfăptuirea minunatului program e- 
laborat de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Vă doresc tuturor multă sănătate 
și fericire ! (Ovații puternice, urale 
îndelungate).

Marea adunare de la Islaz îi 
aclamă cu căldură pe conducătorii 
României socialiste, izbucnesc ura
le, se scandează lozinci.

instalații existente; îl recomandă 
fundațiile de beton ce se toarnă 
neîncetat. In final, cele 11 unități 
industriale vor produce, anual, 
400 000 tone de îngrășăminte com
puse granulate, 300 000 tone de acid 
sulfuric, 500 000 tone de amoniac, 
415 000 tone de azotat de amoniu, 
500 000 tone de uree și importante 
cantități de alte produse chimice.

La intrarea în Combinat, mun
citorii, inginerii, tehnicienii, tineri 
ca și noul obiectiv industrial în 
care lucrează — media vîrstei este 
de 2S de ani — îi primesc pe con
ducătorii de partid și de stat cu 
multă dragoste și căldură. Este pre
zent tovarășul Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice.

In fața unei machete, tovarășul 
Florian Saica, directorul general al 
Combinatului, prezintă dezvoltarea 
actuală și în perspectivă a acestui 
important obiectiv industrial.

— Cum stați cu punerea în func
țiune a instalațiilor ? — întreabă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Pînă în septembrie vom atinge 
parametrii proiectați. La amoniac 
avem cîteva probleme deosebite. 

Am stabilit soluții care asigură îm
bunătățirile necesare. Instalațiile 
au fast experimentate aici, la Tur- 
nu Măgurele.

— Deci, pînă în toamnă toate in
stalațiile vor lucra la capacitatea 
proiectată ?

— Dâ, în această direcție acțio
năm cu toată hotârîrea preci
zează directorul general. Pentru 
unele instalații ne provoacă însă 
greutăți Uzinele Grivița Roșie. '

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
Combinatul. Apreciind eforturile 
care se depun pentru ca, în pro
ducție, să se obțină rezultate pe 
măsură posibilităților reale ale mo
dernelor instalații și agregate cu 
care este înzestrat combinatul, con
ducătorii de partid și de stat fac 
totodată o serie de observații, re- 
comandînd măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea simțitoare a activi
tății de pînă acum. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază ne
cesitatea întăririi asistenței tehnice 
în timpul schimbului de noapte, a 
îmbunătățirii organizării produc

Sînt necesare eforturi perseverente 
pentru perfecționarea organizării producției, 
pentru fructificarea deplină a investițiilor

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul de la Turnu

DRAGI TOVARĂȘI,
Doresc să transmit lucrătorilor 

chimlști și constructori de la Com
binatul Turnu Măgurele, tuturor 
locuitorilor orașului Turnu Măgu
rele un salut călduros din pattea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român șl a guvernului 
Republicii noastre socialiste. (Ura
le și ovații îndelungate).

Combinatul chimic din TurHu 
Măgurele, înălțat în anii șesenâlu- 
lui sau, mai bine zis, început în 
cursul iul, și care, după toate pre
vederile, urmează să intre complet 
în funcțiune anul viitor, este o u- 
nitate dintre cele mai mari ale in
dustriei noastre chimice. Construc
ția combinatului, ca și a altora de 
acest fel, constituie o expresie a 
politicii partidului nostru de indus
trializare socialistă și, in cadrul a- 
cesteia, de dezvoltare a industriei 
chimice, ca ramură de bază in e- 
conomia modernă a oricărei țări. O 
parte din combinat funcționează 
deja, Iar alta se află in construc
ție. S-all obținut o serie de rezul
tate, e drept nu pe măsura preve
derilor. Și aceasta din mai multe 
caute, pe care nu aș dori să le ex
pun, aci, cu atit mai mult cu cit 
la Consfătuirea pe țară a lu
crătorilor din industria chimi
că, m-am referit pe larg la ele și, 
fără îndoială, cele spuse acolo se 
adresează și dumneavoastră. Acum 
doresc doar să adresez atit chimiș- 
tilor de la secțiile care au intrat In 
funcțiune, cit și constructorilor, fe
licitări pentru ceea ce au reușit să 
realizeze. (Aplauze, urale).

Desigur, tovarăși, este necesar 
ca toți muncitorii, tehnicienii, in
ginerii, conducerea combinatului să 
acționeze cu mai multă hotărire 
pentru a asigura ca toate instala
țiile să funcționeze cu Întreaga lor 
capacitate. Investițiile pentru con
strucția combinatului se ridică Ia 
circa 4 miliarde de lei. Pentru a 
înțelege ce eforturi fac statul, po
porul nostru, pentru dezvoltarea 
industriei chimice și, deci, și pen
tru combinatul dv., este suficient 
să arăt că aceste 4 miliarde de lei 
reprezintă aproape un procent și 
jumătate din totalul investițiilor pe 
ansamblul economiei in întregul 
cincinal, perioadă în care construim 
citeva sute de combinate, de Între
prinderi noi, Insist asupra acestui 
aspect ți pentru că, în primul se
mestru ai anului in curs, în loc să 
realizați o producție in plus, față 
de cea prevăzută, ați dat o produc
ție mal mică cu circa 80—90 mili
oane lei. Rezultatele nu sînt deci 
pe măsura eforturilor pe care le 

ției și a muncii, a atingerii para
metrilor proiectați.

In încheierea vizitei la combinat, 
are loc un însuflețit miting. In cu- 
vîntul său, tovarășul Florian Udma, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, a arătat că politica științi
fică, clarvăzătoare a partidului, de 
dezvoltare continuă și de reparti
zare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al țării 
îșl află șl în Orașul Turnu Măgu
rele o semnificativă confirmare.

Directorul general el Combinatu
lui chimic, Florian Saica, a spus : 
Vă întîmpină aici, dragi oaspeți, cu 
deosebită dragoste și entuziasm, un 
tînăr colectiv care trăiește din plin 
înnoirile, aduse de industrializarea 
socialistă a țării. Referindu-se la 
consfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din industria chimică, vorbitorul a 
subliniat valoarea practică a aces
tui schimb de experiență, care a 
prilejuit o profundă analiză, în spi
rit critic și autocritic, a multiple
lor probleme privitoare la ridica
rea continuă a eficienței economice 

face poporul nostru pentru dezvol
tarea industriei chimice. In fond, 
aceste 4 miliarde aparțin întregu
lui popor și ele trebuie gospodă
rite cu grijă, astfel incit să dea be
neficii cit mai mari. Numai fruc- 
tlfiCînd din plUl fondurile pe care 
le investim pentru dezvoltarea in
dustriei noastre se pot asigura mij
loace noi, acumulări, pentru pro
gresul mai rapid al patriei. Eu cred 
că muncitorii, tehnicienii ți ingine
rii combinatului vor depune toate 
eforturile pentru a remedia in cel 
mai scurt timp neajunsurile. - Știm 
că unele nu depind de dv., dar în
lăturarea celor mai multe dintre ele 
depinde de munca, de entuziasmul, 
de priceperea dv. Sintem convinși 
că chimiștii din TUrnu Măgurele 
vor realiza cu cinste sarcinile puse 
de partid în iața lor și vă dorim 
succes in această activitate.

Același lucru doresc să-l spun ți 
constructorilor. Și ei au cite ceva 
de îmbunătățit in activitatea pe ca
re o desfășoară. Important este să 
tragem învățăminte din trecut, pen
tru a nu se mai repeta ți anul vi
itor deficiențele de pină acum. 
Țlnind seama de experiența acu
mulată pe acest șantier ți de pri
ceperea și entuziasmul constructo
rilor șl mentorilor, sintem Încredin
țați că el nu vor precupeți nimic 
pentru ca noile capacități aflate in 
construcție să intre in producție la 
timp ți sa funcționeze în bune 
Condițiuni. Le dorim noi succese in 
muncă. (Aclamații și aplauze pre
lungite).

De felul cum vom asigura ca 
mijloacele materiale și financiare 
investite să dea cit mai mari acu
mulări ți beneficii depinde ridica
rea continuă a nivelului de viață 
al poporului nostru. Cunoașteți că 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral a hotărit sporirea salariilor 
mici incă din acest an — cu un 
an mai devreme decit era prevă
zut. Aceasta a fost posibilă datorită 
faptului că in industrie am reușit 
să realizăm ți să depășim planul, 
că în agricultură recolta anului tre
cut a iost mai mare față de pre
vederi, iar anul acesta, de aseme
nea, rezultatele de pihă acum slnt 
bune. La griu se vor depăși preve
derile planului pe 1967 și există 
toate Condițiile ca, în general, pro
ducția agricolă să fie cei puțin la 
nivelul prevăzut. Creșterea conti
nuă a nivelului de viață al poporu
lui depinde de flecare dintre noi, 
de felul cum vom munci pentru a 
înfăptui cit mai bine sarcinile de 
producție, pentru a spori avuția 
materială a patriei. (îndelungi a- 
plauzel.

în importanta ramurii a economiei 
naționale ce o reprezintă chimia.

Directorul grupului de șantiere, 
inginerul Anghel Enăceanu, aduce 
salutul celor peste 6 000 de con
structori ai acestei cetăți a chimiei 
și informează pe conducătorii de 
partid și de stat despre stadiul de 
execuție a noului complex de lu
crări cuprinse în acest an.

In emoționante cuvinte maistrul 
Gabriel Felie a spus: Nu poale 
încăpea în cuvinte, oricît ar fi ele 
de frumoase, bucuria pe care o în
cercăm văzîndu-vă azi în mijlocul 
nostru. Biografia mea, a spus el, 
este asemănătoare biografiilor altor 
tineri din acest raion, fii de țărani, 
care s-au calificat în meseriile exis
tente în combinatul nostru. Gri
jii pe care ne-o poartă partidul, 
noi, tinerii, îi răspundem prin mun
că plină de hărnicie, prin atitudine 
și Comportare demnă în întreaga 
noastră viață.

Salutat cu îndelungi aplauze și 
puternice urale, a luat apoi cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Măgurele
TOVARĂȘI,

S-a vorbit aici că ar trebui să se 
schimbe emblema fostului județ Te
leorman, și anume, în locul cetății 
lui Mircea cel Bătrin, întemeiată 
incă de romani, și pe care el a 
apărat-o bărbăteșle timp îndelun
gat, ca și Mihai Viteazul mai târ
ziu și alți voievozi — să se pună 
imaginea noii cetăți a chimiei. In
tr-adevăr, această nouă cetate, con
struită in anii socialismului, este 
măreață, modernă, oglindește pri
ceperea și hărnicia muncitorilor ți 
tehnicienilor din Turnu Măgurele. 
Ea este o mîndrie atit pentru lo
cuitorii orașului, cit și pentru în
tregul popor. Dar și cetatea lui 
Mircea cel Bătrin, pe care am vă
zut-o înainte de a veni aici, este 
o mîndrie a poporului nostru și. 
dacă ar fi să modificăm cumva ste
ma județului Teleorman, ar trebui 
să figureze amindouă cetățile, pen
tru că fără seculara cetate, fără 
luptele lui Mircea ți Mihai Vitea
zul, fără revoluția de la 1848 noi 
nu aiii ti putut să construim ceta
tea industrială de astăzi. Să îmbi
năm, așadar, trecutul glorios de 
luptă al poporului cu prezentul so
cialist. (Ovații și aplauze îndelun
gate).

Bin aceste locuri au pornit o 
parte din ostașii români in războiul 
de independență națională, aici au 
luptat mulți revoluționari de- 
mocrați, militanți ai clasei mun
citoare, comuniști. Aici au găsit 
sprijin luptătorii revoluționari din 
Bulgaria prietenă tn anii asupririi 
străine și de pe aceste meleaguri 
au pornit înarmați cu ajutorul po
porului nostru, să elibereze patria 
lor. Pe emblema acestei regiuni de 
pe malul Dunării ar putea să figu
reze prea bine simbolul Înfrățirii 
poporului român ș, bulgar care, se
cole de-a rindul, au luptat împre
ună Împotriva jugului străin, iar 
azi construiesc socialismul, iși fău
resc o viață liberă, îmbelșugată. 
(Aplauze, urale). După cite știți, 
am stabilii cu tovarășii bulgari să 
construim nu departe de aici o hi
drocentrală. o cetate și mai puter
nică. Iată deci cite lucruri s-ar pu
tea adăuga pe această stemă a ju
dețului. De aceea, mai bine să ră- 
mină așa cum am moștenit-o și 
să-i adăugăm, prin munca noastră, 
noi cetăți industriale, agricole și 
culturale, să ridicăm continuu ni
velul de viață al poporului nostru, 
construind socialismul, creind con
dițiile pentru făurirea societății co
muniste. In felul acesta ne vom a*

(Gontinuare in pag. a 3-a)
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Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea București

(Urmare din pag. a 2-a)

duce contribuția la cauza generai» 
a ridicftrii Româhlei pe culmile înal
te ale civilizației și progresului, 
ne Vom Îndeplini o înaltă Îndatori
re și vom aduce Cel mai bun oma
giu Înaintașilor noștri care au lup
tat pentru făurirea statului națio
nal român, pentru eliberarea pa
triei noastre de sub jugul fascist,

In portul Giurgiu
tn cea de-a doua zi a vizitei de 

lucru pe care o întreprind în re
giunea București, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chlvu Stoica, Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Iosif Banc, Manea Mănescu 
au poposit în orașul Giurgiu.

Bătrînul port dunărean a îmbră
cat, în această dimineață de vară, 
haină de sărbătoare. Navele acos
tate la chei au arborat îh cinstea 
oaspeților marele pavoaz.

Ora 8. De pontonul principal se 
apropie vasul de pasageri „Olteni
ța", la bordul căruia au călătorit 
de la Turnu Măgurele, conducătorii 
de partid și de stat. Marinarii flo
tei fluviale îi salută, In uralele și 
aclamațiile mulțimii venite pe chei, 
oaspeții coboară de pe vas, fiind 
întîmpinați de reprezentanții orga
nelor locale de partid și de stal. 
Un grup de pionieri și tinere fete 
le oferă buchete de flori.

„Astfel fu acea vrednică de o neștearsă 
aducere aminte zi de bătălie de la Călugăreni"

In toată valea sînt risipite cer
turile „armatei lui Mihai". Tunu
rile de pe dealuri mai fumegă în
că. In jurul marelui cort al lui 
Mihai s-au strîns mii de luptători 
— călăreți și pedestrime, pușcași, 
arcași și lăncieri.

O strajă anunță sosirea condu
cătorilor României socialiste la 10- 

f cui evocării. Printre șirurile de lăn
cieri cate înconjoară tabăra, un 
grup de țărani urcă spre șosea și, 
dînd binețe oaspeților, le oferă, o 
dată cu plinea și sarea, prinosul 
reeditării pilduitoarei fapte de vi
tejie dintr-o Zi de august a anului 
1595, care a rămas filă de cronică 
în istoria poporului român.

Apar în goană oșteni pe ale că
ror chipuri strălucește bucuria iz- 
bînzii. Am învins i — strigă ei. Bat 
clopotele, sună buciumele, se a- 
prind focuri. $i iată-1 pe Mihai Vi
teazul, călare, înconjurat de căpe
tenii, vorbindu-le bravilor luptători. 
Văzduhul vibrează de urale. Cit 
de puternică rezonanță au astăzi 
și vor avea peste veacuri în con
știința poporului nostru cuvintele 
pline de mîndrie națională pe care 
Nicolae Bălcescu le închina bătă
liei de la Călugăreni: „Astfel fu 
acea vrednică de o neștearsă adu
cere aminte zi de bătălie de la Că
lugărenl, în care românii scriseră 
cu sabia și cu sînge pagina cea 
ttlai strălucită din analele lor. De 
zece ori mai puțin numeroși decît 
dușmanii, ei cîștigară asupră-le o 
biruință strălucită și avură gloria 
d-a învinge un general pîn-atunci 
încă neînvins. Munteni, moldoveni 
și ardeleni, soldați și căpetenii, se 
luptară toți ca niște eroi".

Mihai Vodă se apropie de con
ducătorii partidului și statului și îi 
invită în cortul său. Se închină un 
pocal de vin în cinstea biruințelor 
de Ieri și de azi ale poporului ro
mân, spre gloria sa nepieritoare. 
Apoi, în larga vale răsună acordu
rile Horei Unirii. Se prind alături 
de ftiii de oameni, țărani, militari ai 
forțelor noastre armate, locuitori ai 
comunei Călugăreni și, împreună cu 
ei, conducătorii României socialiste. E 
un moment de înălțător patriotism. 
In care trecutul se îngemănează 
cu prezentul, în care unitatea în
tregului nostru popor în jurul parti
dului și guvernului își găsește o 
puternică și emoționantă expresie. 

șl care au pus bazele construirii 
socialismului In patria noastră. 
(Urale și aclamații, aplauze pre
lungite).

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat chimiștilor și 
constructorilor din Turnu Măgurele 
urări de succese și mai mari în ac
tivitatea lor, sănătate și fericire. 
(Aplauze și urale îndelungate).

Oaspeții sînt invitați în sala cul
turală a gării fluviale, unde sînt 
expuse grafice și machete ilUstrînd 
dezvoltarea recentă și de perspec
tivă a acestui oraș, al cărui trecut 
este legat de multe momente de 
seamă din istoria țării. La jumăta
tea secolului al 19-lea, Giurgiul 
este legat de București ptin prima 
linie telegrafică din România. Acum 
o sută de ani aceeași legătură se 
realizează — tot pentru prima oară 
în țară — printr-o linie ferată, iar 
portul modern în care ne aflăm a 
Început a fi conslruit la începutul 
secolului nostru. In anii socialis
mului, orașul a cunoscut prefaceri 
radicale. Dezvoltarea sa industrială 
a antrenat masive schimbări în 
viața social-culturală, în urbanistică.

In fața machetelor care înfățișea
ză sistematizarea și reconstrucția 
îh curs a noului centru al orașului, 
a cartierelor N. Bălcescu și Oinac,

Adresîndu-se mulțimii tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus:

Dați-mi voie să vă transmit tu
turor un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Am asistat cu emoție la evocarea 
unui moment deosebit de important 
din lupta poporului român pentru 
neatîrnare. Lupta de la Călugă
reni, unde Mihai Viteazul cu o m<- 
nâ de viteji a reușit să zdrobească 
armata de cîteva ori mai puternică 
a lui Sinan pașa, se inscrle printre 
bătăliile mărețe pentru indepen
dență, pentru apărarea ființei na
ționale, care au jalonat istoria po
porului român. (Urale).

I-a fost dat lui Mihai Viteazul să 
realizeze pentru prima oară unirea 
țărilor românești intr-un singur 
stat. Deși înfăptuită pentru o peri
oadă scurtă din cauza condițiilor 
vitrege interne și externe, unirea 
Munteniei, Moldovei și Transilva
niei intr-un singur stat a trezit și 
mai mult hotărîrea și voința popu
lației de pe aceste teritorii de a în
făptui unitatea națională a popo
rului nostru.

Istoria poporului nostru cunoaș
te multe momente de luptă aprigă 
pentru scuturarea jugului străin. 
De-a lungul secolelor, el â învins 
multe greutăți. A înfăptuit în 1859 
Unirea Principatelor, formînd sta
tul național român, a realizat nea- 
tîrnarea în 1877, a înfăptuit unita
tea națională a tuturor românilor.

A revenit Comuniștilor, clasei 
muncitoare, misiunea istorică de a 
continua lupta pentru independență 
națională, pentru formarea și dez
voltarea pe o treaptă superioară 
a națiunii române, națiunea socia
listă. $i trebuie să spunem că clasa 
muncitoare, comuniștii și-au înde
plinit cu prisosință misiunea încre
dințată de istorie, de popor. (Ui’ale). 
Cinstind diferite momente din 
lupta grea dusă timp dc secole de 
poporul nostru, noi aducem un o- 
magiu acelora care s-au jertfit pen
tru dezvoltarea României, ace
lora care n-au precupețit nimic, 
nici chiar viață, pentru ca poporul 
român să poată trăi liber și inde
pendent.

Această evocare a istoriei ne dă 
un și mai mare îndemn și ho târî re 
de a munci mai bine pentru înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului 
de ridicare a nivelului de viață al 
poporului nostru, de întărire a na
țiunii socialiste române, pentru a 

arhitectul Octavian Țurcanu, direc
torul D.S.A.P.C, prezintă amplasa
rea șl condițiile de confort ale ce
lor peste 600 de apartamente pre
văzute pentru anii viitori. Pe ma
chete sînt înfățișate, de asemenea, 
blocurile deja construite, insumînd 
710 apartamente, ca și frumoasele 
obiective social-culturale i casa de 
cultură, moderna clădire a punctu
lui de frontieră de lîngă „Podul 
prieteniei", policlinica și cele 4 
clădiri de școală. Tot aici, ilustrînd 
dezvoltarea activității portuare, 
înalților oaspeți le sînt prezentate 
machete ale unor vase noi de pa
sageri, costiere, ceamuri.

Din port, oaspeții străbat spre 
centrul orașului un culoar viu, mul
ticolor și entuziast.

La marginea orașului, un arc de 
triumf înverzit vestește intrarea în 
împărăția lanurilor bogate. Harnicii 
cooperatori din Romuș și din Daia 
au pornit la recoltatul cerealelor. 
Grînele iau drumul hambarelor, mi
riștile au început a fi arate.

In ciuda ploii, de-a lungul șose
lei, mii de localnici salută cu bu
curie și dragoste pe oaspeți, care 
le răspund cu aceeași bucurie.

Curîhd, ajungem in Valea Neaj- 
lovului; murmurul apelor sale mai 
povestește parcă despre greaua bă
tălie de la Călugărenl, rămasă prin 
veacuri ca unul din cele mai vii 
simboluri ale luptei poporului ro
mân pentru peatîrnare șl indepen
dență națională.

face ca România să fie și mai pu
ternică și să poată sta alături de 
celelalte națiuni socialiste, de na
țiunile întregii lumi, cu capul sus, 
stăpînă pe soarta sa. Poporul ro
mân își construiește viitorul așa 
cum șl-1 dorește. Și viitorul, sau, 
mai bine zis, însuși prezentul, este 
minunat. II vedem întruchipat în 
minunatele uzine construite prin 
munca harnicei noastre clase mun
citoare, iii recoltele din ee în ee 
mai bogate, smulse pămîntului de 
harnica noastră țărănime, care s-a 
unit in puternice cooperative agri
cole. aslgurînd progresul continuu 
al agriculturii noastre, în rezul
tatele activității intelectualilor 
care-și aduc o contribuție activă la 
dezvoltarea științei, culturii, la ri
dicarea nivelului general de civili
zație al poporului nostru, tnfrfițiți, 
muncitorii, țăranii, intelectualii con
stituie forța de nebiruit a orînduirii 
noastre socialiste. Ei făuresc nu nu
mai prezentul, dar și viitorul minu
nat al patriei noastre în care oa
menii muncii din România vor pu
tea spune : iată am ajuns la înfăp
tuirea acelor năzuințe de dreptate 
socială și națională pentru care au 
luptat vreme atît de îndelungată 
Înaintașii noștri. Astăzi tot ceea ce 
există pe cuprinsul țării aparține 
întregului popor, servește bunăs
tării lui. Vom putea, mergind hotă- 
rît înainte, înfăptuind neabătut po
litica comuniștilor, să realizăm în 
România visul de aur al omenirii 
— socialismul și comunismul.

Evocăm asemenea momente de 
luptă pentru a cinsti trecutul șl 
totodată pentru a înțelege mai bine 
prezentul, pentru a-1 prețui și mai 
mult, a munci cu și mai multă ho- 
târîre spre a ne făuri viitorul așa 
cum ii dorim noi.

Poporul nostru, a spus în conti
nuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dezvoltă relații de colaborare cu 
toate țările socialiste, știind că nu
mai în colaborarea și unitatea țărilor 
socialiste stă garanția principală a 
asigurării păcii în lume. Noi dorim 
să dezvoltăm relațiile de colaborare 
cu toate țările din Balcani, din Eu
ropa. din întreaga lume, fiind con
vinși că aceasta corespunde atît in
tereselor poporului nostru, cit șl in
tereselor tuturor popoarelor, cau
zei păcii In întreaga lume. De 
aceea, partidul nostru depune toate 
eforturile pentru a-șl aduce con
tribuția Ia cauza pgeii și progre
sului în întreaga lume.

Vă urez tuturor mult Mcaaa în

activitatea dv„ multă sănătate și 
fericire I

Cuvîntarea secretarului general

Întîlnire cu locuitorii
din raionul și orașul Giurgiu
Giurgiu. Piața Republicii, îmbră

cată în haine de sărbătoare, este 
dominată de noua și frumoasa con
strucție a Casei orășenești de cul
tură. lntr-una din sălile acesteia 
se află expoziția bienală de artă 
populară a regiunii București. Vi- 
zitînd-o oaspeții se opresc în fața 
costumelor naționale, țesăturilor 
decorative, obiectelor de artizanat 
create cu talent și fantezie de ar
tiști populari din satele nesfîrși- 
tului Bărăgan. După vizitarea ex
poziției are loc o întîlnire cu popu
lația.

Miile de cetățeni din localitate 
și din întregul raion, prezenți în 
Piața Republicii, îi ovaționează în
delung pe conducătorii de partid 
și de stat. Mitingul este deschis 
de tovarășul Văgile Haiciu, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid. Ia cuvîntul tov. Gheor- 
ghe Necula, prim-secretar al Co
mitetului regional București al 
P.C.R., care a arătat că Giurgiu — 
veche așezare dunăreană, cunos
cută de ttlai bine de o jumătate de 
mileniu — a fost de-a lungul ani
lor martoră a numeroase lupte 
pentru apărarea ființei naționale a 
poporului nostru. De numele ora
șului se leagă amintirea marilor 
voievozi, Mirceă cel Bâtrfn, zidito- 
rtil vechii cetăți a Giurgiului, Vlad 
Țepes si Mihai Viteazul, care au 
luptat împotriva asupririi otomane 
pentru dobîndirea libertății Țării 
Românești. Și tot pe acest oăffiînt 
străbun, în fostul județ Vlașca, 
s-au înscris, în neuitatul ah 1907, 
file însîngerate din istoria luptei 
țărănimii pentru un trai mai bun.

Astăzi oamenii muncii înscriu 
noi file în hrisovul orașului, file 
luminoase, care consemnează stră
daniile lor, alături de ale întregu
lui popor, pentru a-și aduce con
tribuția la înfăptuirea vastului 
program de desăvîrșire a construc
ției socialiste. Giurgiu a cunoscut 
în ultimele două decenii o largă 
dezvoltare economică și social-cul
turală. Politica partidului, de dez
voltare armonioasă a tuturor regiu
nilor și raioanelor tării, deschide 
perspective importante acestui fru
mos oraș de pe Dunăre.

Organele și organizațiile de 
partid din regiune, a spus vorbito
rul, acordă în prezent o mare aten
ție perfecționării continue a orga
nizării producției și a muncii, pu
nerii în valoare a noi rezerve pen
tru ridicarea nivelului tehnic și 
creșterea eficienței economice a în
treprinderilor, Totodată în centrul 
atenției noastre se află preocupa
rea pentru sporirea continuă a 
succeselor obținute în agricultura 
regiunii, prin dezvoltarea ei multi
laterală și intensivă.

Subliniind că indicațiile prețioase 
date de conducătorii de partid și 
de stat, cu privire la îmbunătățirea 
activității în toate domeniile repre
zintă o mărturie a preocupării per
manente a partidului pentru dez
voltarea regiunii, vorbitorul a spus 
în încheiere ■ vă asigurăm, dragi 
tovarăși, pe dumneavoastră, per
sonal iubite tovarășe Ceaușescu, că 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
regiunii București, strîns uniți în 
jurul partidului, al Comitetului său 
Central, însuflețiți de perspectivele 
luminoase ce le stau în față, vor 
munci de acum înainte cu elan spo
rit, pentru prosperitatea acestor 
meleaguri, nentru rontinua dez
voltare a patriei noastre.

A luat apoi cuvîntul ing. Lucian 
Mititelu, directorul Șantierului na
val Giurgiu, care a arătat că șan
tierul a cunoscut în ultimii ani o 
importantă dezvoltare, ceea ce i-a 
permis să îmbine activitatea de re
parații a navelor Cu cea de con
strucție propriu-zisâ. Producem în 
prezent, a spus el, complete flu
viale, remorchere, șlepuri, iar de cu» 
rînd am trecut la realizarea lemor» 

al C.C. al P.C.R. a fost în repetate 
rltlduH subliniată CU puternice 
ovații și urale.

cherulul de 500 CP. înzestrarea 
șantierului cu tehnică înain
tată ridică în fața colectivului 
nbstru sarcini de mare răspundere. 
Sîhte-m încredințați că și la noi 
există resurse nefolosite privind 
reducerea cheltuielilor de produc
ție, economisirea materiei prime, 
îmbunătățirea caracteristicilor teh
nice și funcționale ale navelor pe 
care le producem. întregul nostru 
colectiv este hotărît să-și folosească 
dlh plin capacitatea și puterea de 
muncă spre a pune în valoare a- 
eeste rezerve, pentru a îndeplini 
astfel o importantă sarcină ce ne-a 
fost trasată de partid.

In cuvîntul său, Ion Drăghici, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna PUlineiu 
a spus : Cu bucurie vă aducem la 
cunoștință că pe tarlalele noastre 
obținem an de an roade bogate. 
Anul trecut cooperativa a realizat 
venituri cu peste 1 500 000 lei mai 
mari decît și-a propus în plan. Din 
rezultatele obținute pînă în prezent 
putem aprecia că anul acesta vom 
obține circa 2 500 kg grîu Ia hec
tar. Referindu-Se apoi la sprijinul 
pe care îl primesc cooperatorii din 
partea statului, vorbitorul a ară
tat că prin crearea sistemului de 
irigații Dunărea—Răzmjrești coope
rativa din Putineiu va putea iriga 
2 000 ha pînă în anul 1970, ceea ce 
va da posibilitate cooperatorilor să 
obtină noi sporuri de producții, să 
transforme zona Dunării întir-un pu
ternic bazin legumicol.

A luat apoi cuvîntul Petra Vlaicu, 
directoarea liceului nr. 2 din Giur
giu, distinsă recent cu titlul de 
„profesor emerit". Este o mare 
mîndrie pentru noi, a spus vorbi
toarea, că în România socialistă 
școala și slujitorii ei se bucură de 
o deosebită apreciere. Condițiile de 
afirmare create școlii evidențiază 
preocuparea partidului pentru con
tinuă dezvoltare și perfecționare a 
învățflmlntului. Cele peste 80 de 
săli de clasă ridicate în ultimii ani, 
construirea a patru școli, între ca
re și un liceu, reflectă dezvoltarea 
rețelei învățămîntului în orașul 
nostru. Continuînd tradițiile înain
tate ale școlii românești, cadrele 
didactice din Giurgiu vor mumei 
pentru a ctește un tineret entuziast 
profund devotat poporului și pa
triei, capabil să ducă România so
cialistă pe noi culmi ale civiliza
ției și progresului.

In uralele mulțimii ia apoi cu
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretatului general 
al Comitetului Central al partidului 
a fost subliniată în repetate rîn- 
duri de aplauze însuflețite.

Mitingul a luat sfîrșit. Conducă
torii de partid și de stat își iau ră
mas bun de la locuitorii bătrînei 
cetăți, îndreptîndu-se spre ga
ra fluvială, în mijlocul unei 
atmosfere de puternic entu
ziasm. Conduși de reprezentanții 
organelor locale de partid și de 
stat, oaspeții urcă pe puntea vasu
lui „Oltenița". Moderna navă de 
pasageri se pune în mișcare, în- 
dreptîndu-se spre șantierele navale 
al căror nume îl poartă și unde a 
primit botezul apei. Pe mal, mil și 
mii de oameni flutură eșarfe, ste- 
gulețe, urînd oaspeților „drum 
bun".

Conducătorii de partid și de stat 
Se îndreaptă spre Oltenița, unde 
Vizitează șantierul naval și parti
cipă la un miting. In continuare, 
Se vizitează Întreprinderea agricolă 
de stat Ulmeni, Cooperativa agri
colă din comuna Mînăstirea și Mu
zeul memorial „Alexandru Sahia".

Vizita continuă.

Stelian CONSTANTINESCU 
Constantin MARINESCU 
Constantin BORDEIANU 
Alexandru BRAD



4 STEAGUL ROȘU

întrunirea Consiliului de Securitate
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
joi seara la cererea guvernului Re
publicii Congo (Kinshasa) în legă
tură cu agresiunea comisă la 5 iu
lie de mercenarii străini la Kisan
gani și Bukavu.

Reprezentantul permanent al Re
publicii Congo (Kinshasa) la O.N.U., 
Theodore Idzumbuir, care a parti
cipat la dezbateri în calitate de 
invitat, a declarat în legătură cu 
evenimentele petrecute în Congo că 
„este vorba despre o vastă conspi
rație", care are drept scop „înlătu
rarea actualului guvern și instau
rarea. la putere a unui regim care 
să reprezinte interesele financiare 
străine". Reprezentantul congolez 
a arătat că recrutarea mercenari
lor a fost efectuată în unele state 
din Europa occidentală. El a cerut 
Consiliului de Securitate să invite 
aceste state, care sînt de altfel și 
membre ale O.N.-U., șă ia măsuri 
pentru încetarea recrutării de. 
mercenari pe teritoriul lor.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, N. Fedo
renko, care a arătat că în urma 
unei intervenții imperialiste a fost

Guranul UllEii [mo (Kinshasa) soliiiio ajotoare
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

In urma evenimentelor survenite 
la Kisangani și Bukavu, Congo- 
Kinshasa a cerut ajutor militar E- 
tiopiei, a declarat joi seara minis
trul etiopian de externe, Katema 
Yifru. In legătură c-j aceasta se 
precizează că ambasadorul con
golez la Addis Abeba, .L Kabemba, 
a remis guvernului imperial un 
mesaj al președintelui Mobutu Mi 
care acesta solicită asistență mili
tară. Un alt mesaj înmînat secre
tarului general al Organizației Uni
tății Africane, Diallo Telli, solicită 
„asistența colectivă a statelor mem
bre ale O,U.A. împotriva agresiunii 
imperialiste declanșate in regiunile 
orientale ale Congoului (Kinshasa)".

★

KINSHASA 7 (Agerpres). — Mer
cenarii care au ocupat miercuri ae
roportul din Kisangani (Congo — 
Kinshasa) l-au părăsit vineri la bor
dul unui avion aparținînd companiei 
„Air Congo", pe care l-au furat,

Politica externă a guvernului 
din Sierra Leone
FREETOWN 7 (Agerpres). Pre

ședintele Consiliului Național al 
Reformei din Sieira Leone, locot. 
col. Juxon Smith, a rostit o cu- 
vîntare radiodifuzată în care a ex
pus, pentru prima dată de la pre
luarea puterii, programul politicii 
externe a guvernului său. Sierra 
Leone, a precizat el, pune la baza

Aparat capabil si „vadă" 
Io ablntime

In laboratoarele Universită
ții din Moscova a fost creat 
un nou aparat, capabil să 
„vadă1' pînă la adincimea de 
500 de metri. Cu ajutorul lui, 
se pot detecta cu rapiditate 
zăcămintele de metale nefe
roase situate pînă la această 
adîncime. Principiul funcțio
nării aparatului se bazează pe 
reflectarea de către minereu a 
unor impulsuri electrice diri
jate spre adincul pămîntului. 

pusă în pericol pacea în Africa 
Centrală. El a cerut Consiliului de 
Securitate să tragă concluziile ne
cesare și să adopte măsuri care să 
lichideze acțiunile forțelor care au 
declanșat agresiunea.

Roger Seydoux, reprezentantul 
Franței, a exprimat părerea că re
prezentații Republicii Congo (Kins
hasa) trebuie să furnizeze infor
mații suplimentare în legătură cu 
cauzele evenimentelor petrecute 
pentru a se da posibilitate Consi
liului să delibereze în deplină cu
noștință de cauză.

Reprezentantul Statelor Unite, 
William Buffum, a afirmat că 
S.U.A. „sprijină eforturile" guver
nului central congolez pentru res
tabilirea ordinii publice și auto
rității- în întreaga țară.

Au mai luat apoi cuvîntul repre
zentantul Republicii Mali — Mous
sa Leo Keita, Nigeriei — J. T. Iyalla 
și Marii Britanii — lordul Cara- 
don.

Președintele în funcție al Consi
liului de Securitate. E. Menohneri 
(Etiopia), a amînat apoi dezbate
rile pînă vineri ora 20,00 (GMT), 
(22,00 ora Bucureștiului).

transmite din Kinshasa coresponden
tul agenției France Presse. Nu se 
știe încă dacă toți mercenarii au pă
răsit Kisangani și nici în ce direc
ție s-a îndreptat avionul. Se bănu
iește, relatează același corespondent, 
că aceștia ar fi plecat spre Rho
desia. . „ .

COREEA DE SUD 

Demonstrațiile 
continuă

SEUL 7 (Agerpres). — La Seul și 
în diferite orașe din Coreea de sud 
continuă demonstrațiile și mitingu
rile de protest ale studenților îm
potriva falsificării recentelor ale
geri parlamentare. La Colegiul din 
orașul Cvancijou, studenții au or
ganizat vineri un miting cerînd 
anularea alegerilor și organizarea 
unei noi consultări electorale. Po
trivit relatărilor din Seul, poliția 
sud-coreeană a intervenit pentru a 
împiedica demonstrația studenților 
care urma să aibă loc după miting. 
Mai mulți studenți au fost arestați. 
S-au semnalat răniți.

politicii sale externe promovarea 
unor relații de prietenie cu toate 
țările, cu respectarea suveranității 
și integrității lor teritoriale, a nea
mestecului în treburile lor interne. 
Guvernul Sierrei Leone se pro
nunță împotriva discriminării ra
siale și a politicii de apartheid, va 
sprijini drepturile tuturor statelor 
la autodeterminare și lupta pentru 
lichidarea tuturor formelor de do
minație colonială. In ce privește 
menținerea păcii și destinderea în
cordării internaționale, Sierra Leo
ne va sprijini Organizația Națiuni
lor Unite și Organizația Statelor 
Africane. In încheierea cuvîntării, 
Juxon Smith a precizat că guver
nul său va extinde relațiile de co
laborare economică și tehnică cu 
toate țările care vor acorda ajutor 
Sierrei Lepne în vederea. creșterii 
nivelului de trai din țară. Guver
nul a spus Smith, va accepta și pe 
viitor ajutor' din partea oricărei 
țări, „dacă acesta nu afecteâ2ă in
dependența noastră".' :

Prezențe românești
BRUXELLES 7. (Agerpres). 

In capitala Belgiei s-a des
chis o expoziție de instrumen
te muzicale populare româ
nești, pusă la dispoziție de 
LR.R.C.S. La vernisaj a parti
cipat Lucien Cooremans, pri
marul orașului Bruxelles, Van 
Leynseele, viceprimar cu pro
bleme de artă, Remice, admi
nistratorul general al artelor 
plastice, R. Bragard, directo
rul Muzeului instrumental din 
Bruxelles. A fost de față am
basadorul României la Bru
xelles, I. Oancea.

Sălile, în care sînt expuse 
instrumente muzicale folclori
ce românești, se bucură de o 
deosebită apreciere din partea 
specialiștilor și a publicului 
vizitator.

Electrocardiogramă transmisă 
prin satelit

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Specialiștii americani și francezi 
au reușit, pentru prima dată în 
istoria științei, să transmită o e- 
lectrocardiogramă din Franța în 
Statele Unite prin intermediul u- 
nui satelit de telecomunicații. E- 
leotrocardiograma, înregistrată de 
medicii francezi reuniți la Tours 
în cadrul primului congres francez 
de electronică medicală, . a fost 
transmisă, prin satelit către labo
ratoarele de la Washington, unde 
a fost descifrată de către un or
dinator cu ajutorul unor aparate 
speciale, iar rezultatul analizei a 
fost retransmis în Franța prin 
telex. In total, operația a durat 
două minute.

și mitingurile

Liderul partidului de opoziție 
din Coreea de sud a adresat pre
ședintelui Pak Cijan Hi o scrisoare 
deschisă în care cere pedepsirea 
tuturor persoanelor vinovate de 
reprimarea studenților care au 
protestat împotriva falsificării ale
gerilor parlamentare.

„Bandele cu beretă" din nou în
De la 5 iulie, „ban

dele eu beretă", cum 
i-a numit de mult timp 
presa africană pe aceia 
care își asigură existen
ța de aventurieri uci- 
gînd populația pașnică, 
și-au făcut apariția în 
orașele congoleze Kisan
gani și Bukavu. Echi
pați pînă în dinți, cî- 
tevă sute de „coman- 
dos" au reeditat la Ki
sangani evenimentele 
petrecute în iulie 1966. 
Intr-o emisiune transmi
să joi, postul de radio 
Kinshasa comunica fap
tul că mercenarii chom- 
biști „provoacă panică 
în rîndul populației 
pașnice, incendiază sate, 
omoară copii și femei". 
Ultimele știri sosite din 
Congo arătau că guver
nul de la Kinshasa a 
mobilizat țara împotri
va „agresiunii externe 
care lovește în suvera
nitatea statului".

întreaga armată con
goleză se găsește în a- 
ceste, zile pusă pe pi
cior de luptă, iar la Ki
sangani și Bukavu uni
tățile militare guverna
mentale • au trecut la 
contraacțiurie împotriva 
„bandelor cu beretă". 
Din ordinul cui sau că

Dilemă la Washington
WASHINGTON 7 (A- 

gerpres). — Trimiterea 
la Saigon de către 
președintele Johnson a 
unei delegații conduse 
de . ministrul apărării, 
Robert McNamara, ur
mărește, în primul 
rînd, potriyit observa
torilor politici, exami
narea la fața locului 
a cererilor presante de 
întăriri făcute Casei 
Albe și Pentagonului 
de către generalul 
Westmoreland. După 
cum transmite cores
pondentul din Wa
shington al agenției 
France Presse, preșe
dintele Johnson se află 
în dilemă: el trebuie 
să satisfacă, cel puțin 
parțial, cererile milita
rilor, dar, în același 
timp, trebuie să evite 
să facă apel la rezer
viști sau să prelun
gească durata stagiului 
militar a actualelor e-

fective aflate în Viet
namul de sud. Orice 
hotărire în acest- sens 
ar fi râu primită de 
către cetățenii ameri
cani, iar popularitatea 
sa s-ar. vedea și mai 
mult compromisă. Di
lema în care se află 
Washingtonul nu per
mite nimănui, nici de 
la Pentagon nici de Ia 
Saigon, să prevadă 
„răsturnarea" decisivă 
a situației militare de 
care se vorbește în cer
curile americane. Unul 
din generali, declara: 
„sînitem angajați în- 
tr-un tunel intermina
bil și nu vedem nici o 
rază de lumină la ca
pătul lui“. '■

Războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam cos
ta peste două miliarde 
și jumătate de dolari 
lunar. După cum trans
mite agenția France 
Presse, o sporire a e-

ADEN

Ciocniri Tntre patrioți
ADEN 7 (Agerpres). — Vineri 

patrioții din Aden au deschis foc 
asupra patrulelor britanice care 
asigurau paza cartierului Crater 
din capitala acestui protectorat. Ac
țiunile patrioților intervin la numai 
două zile după ce autorități-

Guvernul R.F.G.
BONN 7 (Agerpres). .t Guvernul 

R.F.G. a cerut din nou și în mod 
insistent Coreei de sud să dea ex
plicații în legătură cu dispariția 
unor cetățeni sud-coreeni care lo
cuiau în R.F.G". Secretarul de stat 
ia Ministerul Afacerilor Externe, 
Klaus Schultz, l-a convocat pentru 
a doua oară în decurs de 24 de ore 
pe ambasadorul Coreei de sud pen
tru a-i face cunoscut că guvernul 
R.F.G. consideră „insuficiente" ex
plicațiile potrivit cărora persoanele

rora acționează merce
narii parașutați pe pă- 
mîntul congolez ? Auto
ritățile de la Kinshasa 
sînt în posesia unor 
date sigure în legătură 
cu un așa-numit plan 
„Kerilis", al’ cărui in
spirator este personajul 
de tristă faimă în Afri
ca : Moise. Chombe. Pla
nul stabilit de Chombe

ine. Acum un an, el 
declara într-un interviu 
acordat ziarului „11 
Tempo" : „Țara mea are 
nevoie de mine (sic 1). 
Mă voi întoarce să re
iau locul care-mi revi
ne". Desele „plimbări 
de agrement" ale lui 
Chombe prin Insulele 
Baleare nu erau altce
va decît. călătorii în ve-

COMENTARIUL ZILEI 

prevedea organizarea de 
sabotaje economice în 
Katanga, fostul „do- 
menîu" al expremieru- 
lui congolez, incitarea 
la revoltă în sinul ar
matei naționale congo
leze, crearea unui cli
mat de nesiguranță în 
capitală, distribuirea de 
arme în. vederea unui 
război civil și, în sfîr- 
șit, eliminarea fizică a 
președintelui Mobutu, 
încă de cînd a părăsit 
țara, Moise Chombe s-a 
gîndit la revanșă și nu 
s-a împăcat cu gîndul 
de a nu mai putea servi 
intereselor stâpînilor 
săi: monopolurile. strâ-

derea organizării unor 
noi acțiuni subversive 
împotriva țării sale. 
Max Clos scria, joi, în 
paginile ziarului „Le 
Figaro", că „totul ne fa
ce să credem că debar
carea mercenarilor în 
provincia orientală a 
Congoului face parte 
dintr-un complot desti
nat să readucă la pu
tere pe Moise Chombe. 
Trupe rămase fidele fos
tului premier trebuiau 
să preia controlul în
tregii provincii orienta
le, după care Moișe 
Chombe s-ar fi instalat 
la Kisarigani (fost Stan
leyville), de unde ar fi

fectivelor militare pa
re inevitabilă, dar ea 
se va face ’ eșalonat 
pentru a nu alarma 
peste măsură opinia 
publică. Experții de la 
Pentagon speră să tri
mită cit mai urgent 
posibil încă 70 000 de 
soldați, fără a face a- 
pel la rezerviști. Ob
servatorii politici apre
ciază că ar fi fost de
pusă o cerere în acest 
sens pe biroul preșe
dintelui Johnson. Pre
ședintele așteaptă în
toarcerea lui McNa
mara și a celorlalți 
specialiști trimiși la 
Saigon înainte de a 
lua o hotărire. Pen
tru el — remarcă co
respondentul agenției 
France Presse — „o- 
biecțiunile încep să se 
reducă progresiv în’ 
fața presiunilor șefilor 
militari".

și patrulele britanice
le militare britanice din Aden 
au anunțat încheierea operațiuni 
lor de „Pacificare" a cartierului 
Crater, care s-a aflat sub contro
lul patrioților timp de aproape două 
săptămîni.

cere explicații...
respective s-ar fi înapoiat de bună 
voie în Coreea de sud. Schultz a 
subliniat că această afacere a stîr- 
nit în R.F.G. o vie emoție și a ce
rut sâ se dea toate lămuririle ne
cesare asupra modului în . care au 
fost repatriate persoanele dispărute 
și asupra rolului jucat în această 
acțiune de poliția secretă sud-co
reeană.

Profesorii și studenții Universi
tății din Bonn au organizat joi o 
demonstrație de protest împotriva 
răpirilor de studenți sud-coreeni.

încercat, fie . prin forță,’ 
fie prin combinații po
litice, în care excelează, 
să preia puterea la 
Kinshasa. Cartea forte 
a lui Chombe rămînea 
tot forța și anume ban
dele de mercenari, care 
atîția ani au făcut să 
curgă singe în Congo... 
El s-ar mai fi bazat și 
pe regimentele de jan
darmi katanghezi, in
cluse în armata națio
nală congoleză, dar ră
mase încă cu amintirea 
teancurilor de bani ca
re ieșeau cu multă ușu
rință din buzunarele 
lui Chombe".

Parașutarea mercena
rilor în provincia orien
tală a Congoului este 
considerată în multe ca
pitale africane ca un 
sprijin deliberat acordat 
de cercurile financiare 
străine „unui om de 
bază" al lor din Africa, 
așa cum s-a dovedit a 
fi Chombe pe vremea 
cînd aflat pe scaunul 
guvernamental a știut 
să mulțumească . aceia 
care, la rîndul lor, îl 
mulțumeau umplîndu-i 
seifurile personale din 

ăncile elvețiene.
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