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PE ȘANTIERE

DE CONSTRUCȚII

Se apropie termenul 
de punere In funcțiune

STADIUL LUCRĂRILOR LA NOILE
* .

03IECTIVE INDUSTRIALE
în ulLimul timp, pe harta industrială a tării au apărut obiective noi de însemnătate deosebită pentru dezvoltarea în continuare a economiei najionale. De la începutul anului și pînă în prezent au intrat în funcțiune numeroase unități industriale ; constructorii și montorii au executat în primele șapte luni un volum de lucrări de construcții-montaj cu aproape 7 la sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. în luna august, lucrările au continuat în ritm susținut. Din analiza îndeplinirii planului de investiții pe acest an reiese însă că pe unele șantiere există rămîneri în urmă față de graficele stabilite
Punerea în funcțiune la termen a noilor obiective constituie 

— după cum se subliniază în documentele Congresului al IX-lea 
al partidului — o problemă majoră, care condiționează în mare 
măsură înfăptuirea sarcinilor de plan ce revin industriei în anii viitorului cincinal. Pentru a afla care este stadiul lucrărilor la obiectivele cu termene apropiate de intrare în producție, corespondenții ziarului nostru pentru regiunile Galați, Ploiești și Maramureș au întreprins un raid-anchetă pe cîteva mari șantiere.

Problema nr. 1Lîngă Brăila, la Combinatul de celuloză și hîrtie, lucrările de con- strucții-montaj se desfășoară pe un front larg.
— Planul fizic pe primele șapte 

luni a fost îndeplinit — ne spune ing. 
Ion Vasilescu, director general al în
treprinderii de șantiere consfrucții- 
monfaj Brăila. Există însă și rămîneri 
în urmă. Pentru intensificarea ritmu
lui la montaj am primit cîteva echipe 
speciale de montori de pe alte mari 
șantiere din țară. Punctele de lucru 
au fost înzestrate cu noi macarale, 
compacfoare și alte utilaje moderne. 
S-a organizat un atelier de confec
ționat construcții metalice, s-a extins 
sudura automată și semiautomată. Ca 
urmare, secfia electroliză a fost con
struită înfr-un timp record : mai pu
țin de trei luni.

— Cum se explică, totuși, rimt- 
nerile în urmă la unele lucrări ?Referindu-se la aceasta, tov. 
Hristu Georgescu, inginer șef al combinatului cu problemele de investiții, ne-a relatat :

— Tnfr-adevăr, unele lucrări nu se 
desfășoară conform graficelor : mon
tajul utilajelor la secfia electroli
ză, în hala mașinilor fabricii de,hîr
tie, la tocăforia și fierbătoria de stuf. 
Cauza ? Grupa de proiectanți a Insti
tutului de studii, experimentări și 
proiectare pentru industria celulozei, 
•fibrelor artificiale și valorificarea stu
fului, aflată pe șantier, definitivează 
anevoios soluțiile unor detalii de 
proiectare. La secfia electroliză, de

pildă, nu s-a stabilit încă soluția da 
alimentare cu energie și nu s-au de
finitivat finisajele interioare în sala 
celulelor de electroliză. De aceea, 
timpul cîștigat la construcție este în 
mare parte irosit. O situafie similară 
există și la secfia de regenerare a 
lesiilor.

Din discuțiile avute cu muncitori, 
maiștri și tehnicieni pe șantier a 
reieșit că rezolvarea unor detalii 
a devenit in actuala etapă a lu
crărilor problema nr. 1. Punerea în funcțiune a secției de electroliză, prevăzută pentru luna august, a întîrziat. La noua tocătorie de stuf, secțiile fierbătorie, sortare, spălare, albire, există condiții ca lucrările să fie terminate cu trei luni mai devreme. Dar și în acest caz constructorii ne-au solicitat să scriem că și beneficiarul — combinatul de hîrtie și celuloză — nu se achită ireproșabil de obligațiile ce-i revin. Amplasamentul noii conducte de aducțiune a apei a fost Indicat cu patru luni mai tîrziu.După cum am aflat pe șantier, aceste probleme sînt cunoscute direcției generale tutelare. De ce însă nu se Iau și măsuri care să a- sigure scurtarea duratei de execuție?
Grijă pentru respectarea 

graficuluiIn primăvara acestui an, la Combinatul petrochimic Ploiești au intrat în funcțiune noi obiective : fabrica de olefine, fabrica de poli-

etilenă și cea de modificatori. Alte două mari instalații — fabrica de oxid de etilenă și glicoli și fabrica de anhidridă ftalică — cu care de altfel se încheie prima etapă de dezvoltare a combinatului, se află în construcție. întrebat despre stadiul actual al lucrărilor și perspectiva desfășurării lor, tov. Traian Vulpe, inginer șef al combinatului, ne asigură că 
noile obiective vor fi predate la ter
men. Montarea utilajelor este pe 
sfîrșite, s-a trecut la efectuarea pro
belor de presiune, la spălarea con
ductelor și izolarea lor termică. Sînt 
însă și rămîneri în urmă față de gra
fice. încă la sfîrșiful lunii iulie uzina 
„Vulcan” trebuia să furnizeze șantie
rului două generatoare de abur. 
După o lună, pe șantier se afla doar 
carcasa unuia dintre ele.

— Considerați aceasta ca singu
ra cauză care determină un ritm 
lent de lucru ?

— Nicidecum. Există și altele. O 
să mă refer la activitatea construc
torului. El a întîrziat execuția cana
lizării, alimentării cu apă, drumurilor 
interioare, a corpului administrativ. 
Unele obiective începute n-au fost 
duse pînă la capăt. Urmărind execu
tarea'cu prioritate a lucrărilor de va
lori mari, constructorul a lăsat la urmă 
părțile „mărunte". Acum, cînd se 
apropie termenul de punere în func
țiune — trimestrul IV — constructorii 
au de executat multe finisaje și re
medieri.Am vrut să aflăm și părerea constructorului. Ion Hogea, șeful serviciului producție al întreprinderii șantiere-construcții-montaj Brazi, ne-a relatat :
(Continuare in pag. a V-a)
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VASILE ALECSANDRI"

• 1O OOO de tineri 
urcă la catedră

Vizita In U R S S, a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
Continuarea 

convorbirilor 

româno-sovietice

La 10 septembrie, la Kremlin au avut loc convorbiri între delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România și conducătorii partidului și guvernului sovietic.în timpul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească, înțelegere reciprocă și cordialitate, a continuat schimbul de păreri cu privire la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor româno-sovietice, cu privire la problemele actuale ale situației internaționale contemporane și ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale.A fost, de asemenea, pus de acord textul comunicatului despre vizita în Uniunea Sovietică a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.

SEMNAREA COMUNICATULUI COMUN

Telefoto : TASS-AGERPRES

Pregătirea terenului 

pentru semănat

Lucrătorii de pe o- 
goarele regiunii lași pre
gătesc intens însămîn- 
fările de toamnă. S-au 
terminat în întregime 
arăturile de vară, iar pe 
măsură ce se recoltează 
floarea-soarelui, sfecla 
de zahăr și porumbul, 
arăturile continuă. Să- 
mînfa este condiționată 
Intr-o proporție de a- 
proape 90 la sută. Con
comitent cu pregătirea 
pr<’ riu-zisă a terenului 
sr 'ace și fertilizarea 
soiului. în toate raioa
nele se organizează 
instruirea practică a 
specialiștilor din coope
rativele de producție 
în legătură cu buna fo
losire a mașinilor agri
cole la însămînțări.

Am vizitat cîteva uni
tăți agricole din re
giune. La cooperativele 
din Ivești, raionul Bîr- 
lad, Tg. Frumos, raionul 
Pașcani, Voinești, An- 
drieșeni, Bivolari și 
Movileni, raionul lași, 
Frumușica, Chișcăreni și 
Coarnele Caprii, raionul 
Hîrlău și în multe alte 
locuri pregătirile pentru 
semănat sînt pe termi
nate.

— La noi — ne spu
ne tov, Frătiță Pintilie, 
președintele cooperati
vei agricole de produc
ție din Dumeșfi, raionul 
lași — arăturile sînt 
gata. Acum, o parte din 
tractoare ară terenurile

eliberate de floarea 
soarelui și de sfecla de 
zahăr, iar altele lucrea
ză cu discurile pe cele 
400 ha pe care le vom 
însămînfa cu grîu. 
Am încorporat sub 
brazdă 80 tone de su- 
perfosfat și 500 tone de 
gunoi de grajd, iar să- 
mînța o avem asigurată.

Trebuie adăugat însă 
că în regiune există și 
unități în care mai sînt 
destule lucruri de pus la 
punct pînă la începe
rea însămînfărilor. La

IA Ș I

cooperativa Podu lloa- 
iei, deși starea terenu
lui necesita lucrarea lui 
cu grapele cu discuri, 
nu erau folosite decît 4 
din cele 6 discuri exis
tente. Președintele coo
perativei ne-a informat 
că celelalte două ur
mează să fie montate de 
mecanizatorii brigăzii 
care-i deservește. De ce 
nu s-o fi făcut asta mai 
din vreme ? La Popești, 
raionul lași, nici jumă
tate din suprafața desti
nată însămînfărilor de 
toamnă nu era pregătită, 
iar la cooperativele Cîr- 
joaia, Ceplenifa, Șipote 
și Cotnari, raionul Hîr
lău, această acțiune este

mult rămasă în urmă, 
în regiune, pînă la 7 
septembrie doar circa 
23 la sută din terenurile 
arate fuseseră pregă
tite pentru însămînțări.

Se semnalează rămî
neri în urmă și la pre
gătirea semințelor. în
trebat ce cantitate de 
sămînță a condiționat, 
tov. Vasile Grigorufă, 
președintele cooperati
vei din Popești, a răs
puns : Nici un kilogram. 
Am adus un selector 
electric de vreo două 
săptămîni, dar nu l-am 
putut porni. Ne-au lipsit 
niște piese.

Selectatul seminței se 
desfășoară anevoios și 
în comunele Ceplenifa, 
Cîrjoaia, Coarnele Ca
prii din raionul Hîrlău 
pentru că selectoarele 
puse la dispoziția a- 
cestor unități de către 
S.M.T. Frumușica se de
fectează des.

Pînă la începerea în- 
sămînțărilor au mai ră
mas puține zile. Este de 
datoria consiliilor agri
cole să îndrume cu 
spirit de răspundere 
conducerile cooperati
velor de producție și 
ale S.M.T. spre a inten
sifica lucrările de pre
gătire a terenului, a 
condiționa din vreme 
întreaga cantitate de 
sămînță.

Crist.a CHELARU
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INSTANTANEE

Destinul
càrfilor

— Ce zici, nu fi se pare ni
mic ciudat l mă intlmpină li
brarul.

Mă uit nedumerit In Jur. A- 
celeași rafturi, aceleași stan
duri pline de cărți, aceeași for
fotă a cumpărătorilor.

— Mă mir că nu observi. 
Glndește-te I Mai slnt doar ci- 
teva zile pînă la deschiderea 
școlilor...

Are dreptate. In comparație 
cu toamna anului trecut, atmos
fera e alta. Nu mai văd acea 
avalanșă febrilă de cumpără
tori, nu mai aud acele Între
bări, sute de întrebări pe oră : 
Aveți „istoria" de clasa a Xl-ai 
Dar „fizica" de-a IX-a? Dar „a- 
natomia“... Toate aceste ma
nuale, cîteva milioane, se vor 
Împărți gratuit in primele zile 
de școală. Dintr-o dată milioa
ne de cărți au ieșit din circui
tul comerțului, din rafturile li
brăriilor.

— Și asta nu vă afectează 
pianul ?

— Planul ? zimbește librarul. 
Dimpotrivă, 11 stimulează. Un 
mare act de cultură ca acesta 
atrage după sine altele -, o car
te primită in dar trezește inte
resul pentru altele pe care ti le 
cumperi singur. Uite, In ulti
mele zile au venit Ia mine elevi 
șl părinți pe care-i cunosc. Lo
gica lor e simplă : banii prevă
zut! pentru manualele școlare 
li poți folosi acum pentru Îmbo
gățirea bibliotecii personale. Și 
am constatat că mulți, foarte 
multi, așa procedează.

E o oră matinală, cumpărăto
rii sînt Încă puțini, iar librarul 
e pasionat de subiectul discu
ției.

— Mi-amintesc că In urmă 
cu zece-cincisprezece ani un ti
raj de 30 000 exemplare con
stituia pentru noi o sperietoare.

Paul DIACONESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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CUVlNTĂRILE

ROSTITE

LA MITINGUL

DIN PALATUL

KREMLINULUI

La 10 septembrie, In Palatul 
mare al Kremlinului din Moscova 
a avut Ioc semnarea Comunicatu
lui cu privire la vizita oficială fă
cută în Uniunea Sovietică de către 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Comunicatul a fost semnat, din 
partea română, de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, șl 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România ; din partea sovietică — 
de tovarășii Leonid Brejnev, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S., și Alexei Kosighin, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

La semnare au fost de față 
tovarășii Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Birlădeanu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Paul Nicuiescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R.. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S., pre
cum și Andrei Păcuraru, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Din partea sovietică au asis
tat tovarășii K. T. Mazurov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. I. Mikoian, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem

al U.R.S.S., D. S. Poleanski, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. N. Șelepin, 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.C.U.S., G. I. Voronov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.F.S. Rusă, V. V. 
Grișin, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului Unional Central al 
sindicatelor sovietice, P. N. Demi- 
cev, membru supleant al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
I. V. Andropov ți A. T. Rudakov, 
secretari ai C.C. al P.C.U.8., V. E. 
Dîmșiț, M. A. Leseciko, P. F. Lo- 
mako, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri ai U.R.S.S., A. A. Gro- 
mîko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. I. K. Jegalin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
Uniunii Sovietice in Republica 
Socialistă România.

Mitingul consacrat prieteniei 
româno-sovietice

în marea Sală a Congreselor din Palatul Kremlinului a avut loc la 10 septembrie un miting consacrat prieteniei româno-sovietice. în sala de peste 6 000 de locuri se aflau reprezentanți ai oamenilor muncii din Moscova, muncitori, ingineri, funcționari, oameni de știință și

cultură, scriitori, reprezentanți ai forțelor armate ale U.R.S.S.Tribuna, dominată de chipul lui Lenin, era încadrată de drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Uniunii Sovietice.Cei prezenți au întîmpinat cu a- plauze prelungite apariția în prezidiu a tovarășilor Nicolae
RECEPȚIE LA KREMLIN ÎN CINSTEA

DELEGAȚIEI ROMÂNE
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și guvernul sovietic au oferit vineri seara în Palatul mare al Kremlinului o recepție în cinstea delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.La recepție au participat membrii delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România și persoanele care o însoțesc.Din partea sovietică, la recepție au fost prezenți tovarășii L. I. Brejnev, A. N. Kosighin, A. I. Mikoian, K. T. Mazurov, D. S. Poleanski, A. N. Șelepin ; membri ai 

C.C. al P.C.UÆ., ai Prezidiului So

vietului Suprem al U.R.S.S., miniștri, președinți ai comitetelor de stat ale U.R.S.S., mareșali și ofițeri superiori, deputați și alte persoane oficiale sovietice.Erau prezenți, de asemenea, șefi ai reprezentanțelor diplomatice a- creditați la Moscova, membri ai corpului diplomatic, ziariști sovietici și străini.în timpul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie frățească, tovarășii Alexei Kosighin și Ion Gheorghe Maurer au rostit toasturi.
In pag. a IlI-a t toasturile 
rostite

Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Birlădeanu, Paul Nicuiescu-Mizil, Manea Mănescu, Corneliu Mănescu, Nicolae Guină, a tovarășilor L. I. Brejnev, A. N. Kosighin, A. I. Mikoian, K. T. Mazurov, D. S. Poleanski, A. N. Șelepin, G. I. Voronov, V. V. Grișin, P. N. Demicev, I. V. Andropov, D. F. Ustinov, a reprezentanților locuitorilor capitalei sovietice.Mitingul a fost deschis de N. G. Egorîcev, prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., care în numele locuitorilor Moscovei a salutat cu căldură pe membrii delegației române.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Uniunii Sovietice.Au luat cuvîntul A. V. Viktorov, șef de brigadă la uzina de rulmenți nr. 1 din Moscova, prof. D. I. Dia-

konov, decanul facultății de petrol și gaze a Institutului „Gubkin“, T. P. Volkova, învățătoare la școala nr. 101 „Kosmodemianskaia" din Moscova.în aplauzele prelungite ale par- ticipanților la miting a luat apoi cuvîntul Leonid Brejnev, prim- secretar al C.C. al P.C.U.S.Din nou în sală răsună aplauze prelungite cînd se dă cuvîntul șefului delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.Cuvîntările rostite de tovarășii Leonid Brejnev și Nicolae Ceaușescu au fost urmărite cu deosebită atenție și subliniate în repetate rînduri de aplauze.Mitingul a fost o vie manifestare a sentimentelor de prietenie ro- mâno-sovietică.
Transmisie directă la Radio și Televiziune 
de la plecarea din Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii 

Socialiste România
Posturile noastre de radio șl televiziune vor transmite 

de Ia Moscova, sîmbătă 11 septembrie, în Jurul orei 9,30, 
plecarea spre patrie a delegației de partid șl guvernamen
tale a Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.



PAGINA 2 SCl NT EIAMITINGUL CONSACRAT PRIETENIEI ROMĂNO-SOVIETICE
CuvînfareaDragă tovarășe Ceaușescu !Dragă tovarășe Maurer !Dragi prieteni români !Permiteți-mi, ca în numele colectivului Uzinei de stat de rulmenți nr. 1, în numele tuturor oamenilor muncii din Moscova, să vă salut cu căldură pe dv. — scumpii noștri oaspeți — pe toți membrii delegației, de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.Noi, locuitorii Moscovei, precum și toți oamenii sovietici nutrim cele mai calde și mai cordiale sentimente față de poporul frate român, față de Partidul Comunist Român.Poporul nostru cunoaște bine și se bucură împreună cu voi de marile realizări pe care le-au obținut oamenii muncii din România socialistă sub conducerea partidului comunist în construirea socialismului. Aceste cuceriri revoluționare ale poporului român sint consfințite în prezent în hotărîrlle celui de-al IX-lea Congres, în noua constituție a Republicii Socialiste România.Dragi tovarăși !Uzina noastră este membru colectiv al Asociației de prietenie sovieto-române. Noi urmărim cu
CuvînfareaDragă tovarășe Ceaușescu !Dragă tovarășe Maurer !Dragi prieteni români !îngăduiți-mi să vă salut cordial în numele oamenilor de știință, al tuturor intelectualilor orașului Moscova pe dumneavoastră — membrii delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România.Noi, oamenii sovietici, considerăm că vizita dumneavoastră în țara noastră va servi cauza întăririi pe mai departe a relațiilor de prietenie frățească dintre partidele comuniste și popoarele țărilor noastre, popoare care au o aceeași concepție, care merg împreună, în același front pe calea construirii socialismului și comunismului.Pe noi, oamenii de știință, la fel ca și pe întregul popor sovietic, ne bucură sincer minunatele transformări care s-au petrecut pe pă- mîntul românesc în anii puterii populare, ne bucură că între popoarele noastre s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească, care se întăresc și se dezvoltă an de an.Recent, la invitația colegilor români, am avut prilejul să vizitez țara dumneavoastră șl, ca om de știință petrolist aș dori în primul
Cuvînfarea

mîndrim că. popor, tinerii vîrstă cu noi transformarea

Dragi tovarăși,Dragi prieteni români,în numele comsomoliștilor din capitală, în numele tuturor tinerilor și tinerelor din Moscova, vă transmit cu mare bucurie dv. și minunatului tineret român salutul nostru fierbinte, cordial.în anii puterii populare înfățișarea țării dv. a devenit de nerecunoscut. Au crescut mari centre industriale, au apărut noi ramuri industriale, noi orașe socialiste ale tinereții, au apărut cooperative a- gricole înzestrate din punct de vedere tehnic. Noi ne alături de întregul români de aceeași participă activ la socialistă a României.Tineretul Uniunii Sovietice și tînăra generație din Republica Socialistă România au idealuri comune, țeluri comune. Noi, tineretul sovietic, trăim o viață tumultuoasă, interesantă, pătrunsă de aspirațiile și înfăptuirile poporului nostru. Nouă ne-a revenit înalta misiune de a fi participant la construirea practică a societății comuniste în prima țară a socialismului din lume. Pot să spun cu mîndrie că nu există întreprindere, șantier în orașul nostru erou unde tinerii moscovit să nu muncească cu pasiune și abnegate.

La mitingul de la Kremlin
Telefotei TASS-AOBRP11BS

tovarășului A.atenție succesele prietenilor noștri români, întreținem relații prietenești cu numeroase întreprinderi din Republica Socialistă România.Ne face plăcere faptul că colectivul uzinei noastre a acordat ajutor prietenilor noștri români în asimilarea producției de rulmenți. La. uzina noastră au făcut practică specialiști români, cărora le-am împărtășit cu plăcere experiența noastră.Producția uzinei noastre este exportată în numeroase țări ale lumii. Rulmenții noștri sînt livrați și în Republica Socialistă România. Noi executăm cu plăcere comenzile prietenilor români. Și pe viitor vom întări prietenia cu frații români, vom dezvolta legăturile prietenești.Dragi tovarăși români !în cursul vizitei prin țara noastră ați putut vedea cu ce entuziasm muncește poporul nostru sovietic la traducerea în viață a mărețului program al construcției comunismului. Oamenii muncii din Moscova au îndeplinit cu aproape cinci luni înainte de termen planul de șapte ani. Colectivul uzinei noastre a îndeplinit planul septe- nal de asemenea înainte de termen, la 16 iunie 1965, și a dat deja patriei anul acesta o prbducție 
tovarășului D. I. Diakonovrînd să subliniez marile succese pe care le-a obținut poporul român în dezvoltarea industriei petrolului și gazelor. întreprinderile pe care le-am vizitat ne-au produs o bună impresie prin înaltul lor nivel de producție și organizare a muncii.Ne-a rămas o impresie deosebit de plăcută de la întîlnirile cu prietenii noștri români.în continuare vorbitorul a spus : Vom face totul pentru a dezvolta și pe viitor legăturile de prietenie, contactele de lucru între institutele noastre, între specialiștii sovietici și români în domeniul petrolului, deoarece acestea ne îmbogățesc reciproc, sporesc succesele noastre. Prietenia și colaborarea popoarelor noastre servesc la întărirea puterii țărilor comunității socialiste.Colectivul institutului nostru îșl aduce contribuția la cauza generală a creării bazei tehnico-mate- riale a comunismului în țara noastră. Noi pregătim cadre de înaltă calificare pentru industria petrolului șl gazelor care se dezvoltă vertiginos.în continuare, vorbitorul s-a referit la contribuția pe care o aduc specialiștii sovietici la creșterea
tovarășei T. P.Dragi prieteni,Școala noastră poartă numele e- roilor Uniunii Sovietice Zoia și A- leksandr Kosmodemianski. Noi facem totul pentru a păstra cu sfințenie tradițiile de luptă și revoluționare ale poporului nostru și din primele zile ale școlii căutăm să e- ducăm pe copiii noștri în spiritul patriotismului sovietic, al solidarității proletare cu popoarele celorlalte țări.îmi face plăcere să comunic că, în ultimii ani, am stabilit relații strînse prietenești cu elevii români. De 9 ani, școala noastră este membru colectiv al Asociației de prietenie sovieto-române.în continuare, T. P. Volkova s-a referit la relațiile de prietenie care există între școlarii sovietici și români. .Tovarăși,Munca de pedagog este stimată și respectată în țara noastră. Eu sînt învățătoare și îmi face o mare plăcere-să văd fețele luminoase ale copiilor, încălzite de fericirea vieții. Noi vrem ca copiii noștri să nu cunoască niciodată grozăviile războiului. Iată de ce tineretul sovietic susține cu căldură eforturile scumpului nostru partid comunist și guvernului, îndreptate spre consolidarea economiei socialiste, a

V. Viktorovpeste plan de cîteva milioane ruble.Aprobăm și sprijinim cu căldură politica scumpului nostru partid comunist, care face totul pentru întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale.Ne dăm seama că în prezent, cînd forțele imperialismului, reacțiunii și războiului își. intensifică activitatea, cînd se varsă sînge pe pă- mîntul vietnamez mult încercat, cînd se intensifică uneltirile imperialiștilor în alte părți ale lumii, în aceste condiții este deosebit de importantă întărirea unității tuturor forțelor antiimperialiste și în primul rînd unitatea și coeziunea țărilor comunității socialiste.Oamenii sovietici condamnă cu mînie acțiunile agresive ale imperialiștilor americani în Vietnam. Noi am ajutat, ajutăm și vom a- juta poporul vietnamez în lupta sa dreaptă și sîntem profund convinși că cauza dreaptă a curajosului popor vietnamez, a tuturor popoarelor care luptă pentru libertatea și independența lor va triumfa.Vă rugăm, dragi prieteni, să transmiteți salutul nostru fierbinte, cordial poporului frate român, urările noastre din tot sufletul de noi succese în desăvîrșirea construcției socialiste în România.
producției de petrol și gaze din U.R.S.S.Dragi tovarăși !Noi, oamenii de știință, la fel ca și toți oamenii sovietici, aprobăm și sprijinim cu căldură politica externă a scumpului nostru partid comunist și a guvernului sovietic, îndreptată spre consolidarea unității și coeziunii țărilor socialiste, spre sprijinirea luptei de eliberare națională a popoarelor iubitoare de libertate, spre preîntîmpinarea unui război termonuclear mondial, politica păcii și prieteniei între popoare.Inimile noastre vor fi totdeauna de partea celor care luptă cu arma în mînă pentru libertatea și independența lor.Ne bucurăm de faptul că popoarele noastre sînt unite prin profunda noastră convingere comună că este necesar să se întărească u- nitatea tuturor forțelor păcii, libertății și progresului pe pămîntDragi tovarăși români !îngăduiți-mi ca în numele intelectualilor sovietici să vă rog să transmiteți poporului român fratș urările noastre fierbinți de noi succese în desăvîrșirea construirii socialismului.
Volkovacapacității de apărare a țării noastre. Tinerii și tinerele sovietice urmăresc cu atenție evenimentele care se petrec în lume. Noi nu putem rămîne pasivi cînd sîngele curge pe pămîntul Vietnamului. Iar poporul nostru nu îi va părăsi la nevoie pe frații săi vietnamezi. Sîntem ferm convinși că poporul vietnamez va învinge.Tineretul țării noastre, educat în spiritul internaționalismului proletar, va fi totdeauna alături de acele popoare care luptă pentru libertatea și independența lor. Noi știm bine că pe pămînt viitorul este al comunismului și, repetînd cuvintele poetului, spunem :este stindardul tău, omule !este fericirea ta, omule !— iată aripile tale, omule !Fii, dar, fericit pe veci, omule !Și, în numele comunismului, tineretul nostru nu-și va cruța forțele, energia, acum înainte nostru popor, Lenin.Să trăiască prietenia de nezdruncinat între tineretul sovietic și român, între tineretul tuturor țărilor socialismului !

ComunismulComunismulComunismul
va purta sus și de alături de întregul mărețul steag al luiși să se întărească

Cuvînfarea tovarășului Leonid BrejnevDragă tovarășe Ceaușescu, Dragă tovarășe Maurer, , Stimați prieteni români, ’ Tovarăși moscoviți,Permiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al guvernului sovietic și al tuturor oamenilor sovietici, să salut cu căldură delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România și, în persoana dv., dragi prieteni, să salut pe fratele și vecinul nostru — întregul popor român harnic, să salut pe toți membrii Partidului Comunist Român. (Aplauze).în urmă cu o lună și jumătate, eu și tovarășii mei am avut prilejul să asistăm. în calitate de oaspeți, la al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, care va constitui, fără îndoială, o etapă importantă în înaintarea poporului român spre viitorul comunist.întîlnirile cu comuniștii români, cu muncitorii și țăranii ne-au produs o puternică impresie. Am văzut oameni pătrunși de o încredere profundă în partidul lor. oameni care, in lupta lor pentru un viitor luminos, îmbină bine entuziasmul revoluționar autentic cu activitatea concretă și spiritul întreprinzător. Am văzut pretutindeni imensele transformări în viața poporului român. Se dezvoltă cu succes economia și cultura, crește bunăstarea poporului, se schimbă întreaga înfățișare o țării. Și. privind tabloul înfloririi noii Românii socialiste, îți pui, fără să vrei, întrebarea : care este secretul a- cestor succese, unde este izvorul acelor forțe care au adus o țară, înapoiată în trecut, pe calea largă a progresului ?Izvorul acesta îl constituie munca plină de abnegație a poporului frate român, condus de Partidul Comunist Român, avantajele sistemului socialist al economiei.Se știe că natura cu bogățiile sale n-a vitregit România. Ea are petrol, gaze, cărbune, păduri, metale neferoase și multe altele. Dar oare sînt puține țări pe lume care dispun de tot atîtea resurse naturale ?Să luăm, de exemplu, o serie de state din Orientul Mijlociu și A- propiat sau din America Latină. Unele din ele dispun de surse nesecate de petrol. Totuși, în condițiile capitalismului, aceste bogății naturale, atrăgînd pe rechinii imperialiști, devin adesea un blestem pentru popor. Prădătorii își vîră amîndouă mîinile în buzunarul străin, condamnînd milioane de oameni la mizerie. Numai regimul socialist permite folosirea bogățiilor naturale în interesele » poporului, pentru fericirea . și înflorirea lui. România este un pxem-r piu grăitor în acest sens.Asistînd la congres, noi am putut cunoaște temeinic noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a României și planul de 10 ani de dezvoltare a energeticii ei. Aceste documente deschid orizonturi noi în fața României socialiste. Nu mai departe decît peste cinci ani, în tară se vor produce doar în 24 de zile tot atîtea produse industriale cît producea România antebelică într-un an întreg. Oamenii sovietici se bucură în mod sincer pentru poporul frate român, care acumulează tot mai multe forțe pentru noi și noi victorii. (Aplauze). Uniunea Sovietică și România sînt nu numai vecine, ci și tovarăși de luptă pentru o cauză comună.Prietenia noastră este întărită de unitatea scopurilor în lupta pentru viitorul comunist, de comunitatea idealurilor comuniste. A- ceastă prietenie este o măreață cucerire istorică a popoarelor Uniunii Sovietice și României socialiste.După cum se știe, istoria relațiilor dintre țările noastre nu s-a dezvoltat nici pe departe pe un drum neted. Politica antipopulară, naționalistă a guvernanților Rusiei țariste și ai României moșierești a dat naștere nu o dată la conflicte, la neîncredere reciprocă. Dar muncitorii și țăranii Rusiei și României au fost totdeauna solidari în lupta împotriva asupririi din partea exploatatorilor ruși și români.Prietenia popoarelor noastre s-a călit și s-a întărit și mai mult în ultimele două decenii în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, în munca comună pentru socialism și comunism. Socialismul a deschis drum larg dezvoltării relațiilor noastre pe o temelie cu totul nouă — pe principiile leniniste ale internaționalismului socialist, colaborării frățești, egalității în drepturi, independenței, neamestecului în treburile celuilalt.Atunci cînd vorbim despre prietenia țărilor noastre, avem în vedere nu numai sentimentele bune, tovărășești pe care le nutresc popoarele noastre unul față de celălalt. Alături de aceste sentimente stau fapte reale. Prietenia noastră contribuie la dezvoltarea continuă a colaborării reciproc avantajoase în domeniul politic, ecorîomic și cultural. Cu cît mai multe sînt a- ceste fapte reale, cu atît mai trainice sînt sentimentele frățești care ne unesc. Cu cît este mai strînsă prietenia noastră, cu atît sînt mai largi posibilitățile pentru colaborare, pentru accelerarea înaintării noastre comune.Este îmbucurător de relevat că se întăresc an de an relațiile economice multilaterale dintre țările noastre. în anul curent, schimburile de mărfuri dintre U.R.S.S. și România vor fi de 790 milioane ruble, ceea ce este de 16 ori mai mult decît nivelul anului 1946. Dar nu este vorba numai de creșterea volumului comerțului. Este foarte important și cu ce facem noi comerț. Doar însăși structura comerțului este un bun indicator al progresului economic-social. în comerțul țărilor noastre ocupă un loc tot 
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mașini și instalații industriale. în economia națională a U.R.S.S. își cuceresc un bun renume utilajul pentru industria chimică și petrolieră, aparatele, navele, mobila,. încălțămintea, articolele textile românești. Crește schimbul de experiență în producție și de informații tehnice. Toate acestea arată marile succese ale țărilor noastre și, totodată, sint o mărturie a faptului că relațiile economice dintre Uniunea Sovietică și România capătă o temelie tot mai puternică și sănătoasă. Sîntem ferm convinși că colaborarea economică rodnică dintre Uniunea Sovietică și România se va dezvolta cu succes și pe mai departe.Desigur, organizarea unei astfel de colaborări nu este simplă. Relațiile socialiste dintre state, inclusiv cele economice, nu se formează spontan, de la sine, ci sînt rezultatul activității conștiente a partidelor noastre. în această muncă mare și complexă, P.C.U.S. porneș- țe de la indicațiile leniniste că la baza noilor relații socialiste între popoare stă îmbinarea justă a intereselor naționale și internaționale. Noi sîntem ferm convinși că tocmai în aceasta stă cheia spre rezolvarea multor probleme ale consolidării continue a socialismului, spre învingerea acelor greutăți de care se mai lovește noul regim. Unirea mai strînsă în lupta pentru mărețele țeluri ale învățăturii marxist-leniniste, lărgirea colaborării care ar duce la progresul cauzei socialismului și comunismului în fiecare dintre țările noastre și ar face să crească forțele socialismului în lumea întreagă — astfel văd comuniștii întărirea și dezvoltarea continuă a prieteniei țărilor și popoarelor socialiste.Unitatea și coeziunea comuniștilor, a tuturor forțelor revoluționare, pentru care au luptat cu pasiune Marx, Engels, Lenin, sînt necesare astăzi mai mult ca ori- cînd. Pentru nimeni nu este un secret că forțele reacțiunii și imperialismului mizează astăzi tocmai pe dezbinarea țărilor socialismului, pe divergențele dintre partidele comuniste. Calea cea mai sigură pentru a tăia imperialiștilor pofta de aventuri și agresiuni constă în consolidarea unității noastre, în grija permanentă pentru coeziunea tuturor forțelor revoluționare.în lume se desfășoară tot mai larg mărețul proces de dezrobire națională și socială a popoarelor, se îngustează sfera dominației imperialismului, sfera exploatării capitaliste. Se înțelege că imperialiștii nu intenționează să părăsească de bunăvoie scena, să renunțe la putere și la privilegii. Ei încearcă febril să ridice un baraj în calea puternicului torent revoluționar. Și în primul rînd ei nu Cruță nici forțe, nici mijloace pentru a încereg să ridice acest baraj în Calea sistemului nostru socialist, pentru a slăbi sistemul socialist mondial, a micșora influența lui asupra evoluției evenimentelor mondiale.Imperialiștii, și în primul rînd imperialiștii S.U.A., nu pregetă nici în fața aventurilor militare directe împotriva statelor socialiste. Avioanele și navele militare ale S.U.A. violează în mod sistematic spațiul aerian și apele teritoriale ale Republicii Populare Chineze. Imperialiștii americani săvîrșesc atacuri piraterești infame împotriva Republicii Democrate Vietnam.Firește că nici un fel de aventuri militare nu pot opri inevitabilul proces istoric de eliberare a popoarelor. Ar fi însă o greșeală să se subaprecieze primejdia provocărilor imperialiste, să nu se vadă că așa-zisele „conflicte locale“, organizate de imperialiști cînd într-o regiune, cînd în alta a lumii, aduc cu ele suferințe grele popoarelor, implică primejdia unui mare război.Uniunea Sovietică, alte țări ale comunității socialiste au tras din toate acestea concluzii corespunzătoare, urmăresc cu vigilență e- voluția evenimentelor, își întăresc neîncetat forțele lor armate, care apără cu nădejde munca pașnică a popoarelor noastre, stau de strajă păcii generale.Sîntem profund convinși de faptul că aventura imperialiștilor americani în Vietnam va avea același sfîrșit lipsit de glorie pe care l-au avut toate încercările precedente de atacuri militare imperialiste asupra țărilor socialiste.Se știe că de mulți ani trupele americane se află pe teritoriul Vietnamului de sud, sprijinind regimul putred de la Saigon. în ultimul timp, efectivul acestor trupe a crescut de mai multe ori și ele au început să participe direct la acțiunile militare împotriva pa- trioților sud-vietnamezi. Aviația americană bombardează în mod sistematic orașele și satele Republicii Democrate Vietnam. Dar ce au reușit prin toate aceste acțiuni strategii Pentagonului ? După cum recunoaște însăși presa americană, aceste operațiuni nu au adus nici politicienilor și nici forțelor armate ale Statelor Unite glorie militară sau succes politic. Pe zi ce trece, politica americană în Vietnam ajunge tot mai mult în impas, lipsa ei de perspectivă și caracterul ei dezastruos devin din ce în ce mai evidente.în ultimul timp, conducătorii a- merlcani vorbesc tot mai des despre reglementarea pașnică a crizei vietnameze. Acest lucru nu este întîmplător. Declarațiile de acest fel reflectă greutățile cres- cînde de care se lovește politica agresivă atît în Statele Unite, cît și în afara frontierelor lor.Conducătorii americani nu vor reuși însă să înșele pe cineva cu declarații de acest fel. Cum se poate crede că tind spre o reglementare politică cei care în fiecare săptămînă, aproape chiar în fiecare zi, urcă tot mai sus pe trep
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ale extinderii agresiunii împotriva poporului vietnamez ?întreaga lume cunoaște baza justă .și firească pentru, reglementarea crizei, din Vietnam, propusă de guvernul Republicii Democrate Vietnam și de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Ea prevede îndeplinirea întocmai a acordurilor internaționale, semnate la Geneva în anul 1954, încetarea bombardamentelor tîlhă- rești asupra teritoriului R. D. Vietnam, evacuarea din Vietnamul de sud a tuturor trupelor intervențio- niștilor străini — ale S.U1A. și a- liaților lor întru agresiune — retragerea armamentului american, acordarea poporului vietnamez a posibilității de a-și hotărî singur soarta. Aceste prevederi corespund întru totul principiilor dreptului internațional și moralei, intereselor restabilirii unei păci trainice în Asia de sud-est.Dacă S.U.A. intenționează să abordeze în mod real problema vietnameză, ële trebuie să accepte această bază de reglementare. Dacă însă ele intenționează să-și continue războiul agresiv lipsit de speranță împotriva poporului vietnamez, trebuie să țină minte că lupta lui eroică pentru libertate și independență se bucură de sprijinul nețărmurit al Uniunii Sovietice și al altor țări socialiste frățești, al tuturor prietenilor păcii și progresului de pe glob. (Aplauze). Poporul vietnamez luptă pentru o cauză justă și el își va salvgarda libertatea, oricîte piedici ar pune■ imperialiștii în calea lui.Noi, comuniștii, sîntem ferm convinși de faptul, că viitorul a- parține socialismului, că toate încercările de a opri mersul dezvoltării sociale și, cu atît mai mult, a-1 întoarce înapoi, sînt sortite eșecului. Nu ne este însă cî- tuși de puțin indiferent prin ce etape va trece această dezvoltare, ce preț va plăti omenirea pentru dreptul ei de a trăi liberă și fericită. Luptind împotriva încercărilor imperialiștilor de a sugruma mișcarea de eliberare, luptăm totodată pentru interesele milioanelor și milioanelor de oameni. Acționăm ca cei mai hotărîți apărători ai păcii și Securității popoarelor. Declarăm că sprijinim pe de-a-ntre- gul mișcarea de eliberare națională a popoarelor care se mai află sub jugul colonialiștilor.întărirea continuă a sistemului mondial socialist, eliberarea națională și independența tuturor popoarelor care mai sînt încă a- suprite, coexistența pașnică între țări cu orinduiri sociale diferite, solidaritatea revoluționară ■ frățească cu toate, forțele care luptă pentru pace și progres social —• acesta este programul de luptă al comuniștilor, în jurul căruia se unesc cele mai largi mase populare. Popoarele pot și trebuie să pună în cămașă de forță pe „tur- bații“ de tot felul din lagărul imperialismului care își întind mîinile spre butoanele de declanșare ale instalațiilor nucleare. (Aplauze).Uniunea Sovietică, Republica Socialistă România, toate statele socialiste sînt unanime în ceea ce privește faptul că punerea armei nucleare la dispoziția revanșarzilor vest-germani nu trebuie admisă în nici un fel de împrejurări, sub nici o formă, nici chiar sub forma așa-ziselor forțe nucleare multilaterale sau atlantice ale bloc,ului N.A.T.O. Aceasta este poziția noas- . tră fermă, ea este dictată de interesele menținerii păcii în Europa și în lumea întreagă. (Aplauze).Lumea trece astăzi prin încercări serioase. Acum opt ani partidele comuniste au chemat popoarele să acționeze fără întîrziere înainte de a izbucni flacăra unui nou război, înainte de a începe să cadă bombele. Astăzi, cînd bombele au și început să cadă pe pămîntul vietnamez, această chemare răsună cu o forță deosebită. Astăzi este deosebit de evident faptul că apărarea păcii necesită o luptă permanentă, de zi cu zi, concretă și activă împotriva cercurilor reacționare. (Aplauze). Războiul mondial poate fi preîntîmpinat dacă în calea forțelor agresive se vor ridica popoarele iubitoare de pace.Este necesar ca imperialiștii să fie obligați să renunțe la imixtiunea în treburile interne ale altor popoare, la dezlănțuirea războaielor „locale“, să înceteze „războiul rece“, să înlăture toate focarele încordării internaționale, să ia măsuri eficace pentru interzicerea folosirii și pentru lichidarea armelor nucleare. (Aplauze).în prezent, lumea este îngrijorată de conflictul militar izbucnit între două mari puteri asiatice — India și Pakistanul. Au foșt călcate frontierele, sînt bombardate orașe, armatele și populația pașnică ale ambelor țări suferă pierderi. Poporul sovietic și guvernul său sînt serios îngrijorate de a- ceastă evoluție a evenimentelor. Nouă nu ne este nici pe departe indiferent ce se întîmplă acum între India și Pakistan. Acțiunile militare din Peninsula Hindustan, precum și războiul pe care îl continuă imperialismul american împotriva poporului Vietnamului complică și mai mult situația din Asia de sud-est și din lumea întreagă, fac să crească și mai mult pericolul care amenință pacea generală și securitatea tuturor popoarelor.De India ne leagă o prietenie devenită deja tradițională. Noi ne-am obișnuit să apreciem și să stimăm politica externă iubitoare de pace a Indiei, fidelitatea ei față de principiile neangajării, libertății naționale și colaborării prietenești între popoare. Poporul sovietic a făcut multe pentru a ajuta India prietenă să meargă pe calea consolidării independenței sale, pe calea păcii și progresului.Sîntem adepții dezvoltării relațiilor de bună vecinătate și cu Pa
kistanul. Considerăm că asemenea 

relații corespund intereselor popoarelor celor două țări ale noastre și am relevat cu satisfacție că a- ceastă tendință a noastră a găsit înțelegere din partea guvernului Pakistanului.Pe baza dreptului de prieteni sinceri și dezinteresați, noi adresăm conducătorilor Indiei și Pakistanului chemarea insistentă să dea dovadă de realism, reținere și înțelepciune, să stingă infJndiul războiului care a izbucnit, șă înceteze focul și să retragă ♦'apele ambelor părți pe teritoriile pè care se aflau înainte de a începe acțiunile militare.în condițiile vărsărilor reciproce de singe, distrugerii orașelor și satelor, în atmosfera de viitoare războinică și de încingere a pasiunilor, nu poate fi rezolvată cu adevărat nici una din problemele care stau în fața celor două state și a, căror soluționare este de dorit pentru asigurarea relațiilor de bună vecinătate între ele. în schimb, în aceste condiții, se pot ivi zeci de noi probleme, care vor fi o povară grea pentru relațiile dintre cei doi vecini și, s-ar putea spune, frați de sînge, și vor submina din temelii aceste reia i pentru mulți ani de acum îna’' ț Cui îi servește aceasta ? Cred Ci acest lucru nu servește nicj poporului Indiei, nici poporului Pakistanului. Ele au suficiente problème pentru rezolvarea cărora este nevoie de pace, de concentrarea forțelor, mijloacelor și energiei în scopuri pașnice, constructive.în schimb, se pot găsi terțe forțe — și ele, fără îndoială, există — care vor fi mulțumite și vor căuta să tragă foloase din ascuțirea relațiilor indo-pakistaneze, iar uneori să pună și paie pe foc. Este cunoscut doar faptul că organizatorilor blocurilor militare agresive nu le este pe plac de mult politica pașnică de neangajare desfășurată de India. Nu le era pe plac nici dorința Pakistanului să desfășoare o politică națională independentă. Nu este greu de ghicit că atragerea acestor două state într-un conflict pustiitor între ele, slăbirea lor reciprocă ar face doar jocul acelora care visează să subordoneze influenței lor aceste două mari puteri asiatice, șă le facă s]in nou dependente de influența’’“4 dictatul străin. Este clar că o asemenea evoluție a evenimentelor ar aduce prejudicii imense nu numai intereselor și prestigiului Indiei și Pakistanului, ci și întregii cauze nobile și juste a luptei popoarelor Asiei, Africii și Americii Latine pentru libertate națională, independență și progres social." Noi nu ne amestecăm în treburile altpr,state și înțelegem că conflictul apărut poate și trebuie să fie înlăturat de înseși guvernele Indiei și Pakistanului. Dar oamenii sovietici își exprimă speranța fierbinte că incendiul războiului. care a izbucnit între a- ceste două state, va fi stins fără întîrziere. Din partea sa. așa cum a fost anunțat oficial, Uniunea Sovietică este gata să acorde sprijinul, pe care ambele părți l-ar considera util, pentru atingerea acestui scop.Comuniștii sînt conștienți de înalta lor răspundere în fața generațiilor în viață și în fața acelora care ne vor lua locul. Un puternic mijloc pentru atingerea mărețelor țeluri ale comuniștilor — pacea, democrația, independența națională, socialismul și comunismul — îl constituie unitatea comuniștilor, solidaritatea tuturor forțelor revoluționare în lupta împotriva imperialismului, împotriva colonialiștilor vechi și noi. îmțri triva pericolului de război. Iată de ce Partidul Comunist al Uniunii Sovietice a depus și depune toate eforturile pentru înlăturarea divergențelor și realizarea unității în mișcarea noastră.Dragi tovarăși români ! Prieteni ! Noi credem că vizita dv. pe pămîntul sovietic și convorbirile care au avut loc între noi au adus o contribuție utilă la cauza apropierii continue a popoarelor și partidelor noastre.Convorbirile pe care le-am a- vut asupra tuturor probleme r relațiilor sovieto-române nu i i- mai că au confirmat unitatea d’ plină de păreri asupra celor rr . importante probleme ale contemporaneității. dar au constituit totodată un nou pas pe calea consolidării colaborării noastre. Ceea ce s-a realizat deja între partidele și statele noastre provoacă o satisfacție profundă. In relațiile noastre sînt aplicate în practică principiile internaționalismului socia- list, ale deplinei egalități în drepturi, independenței și colaborării frățești a statelor socialiste. Prietenia și tovărășia popoarelor noastre, a partidelor și guvernelor noastre, înțelegerea reciprocă cfși coeziunea lor crescindă cone) 'ie mărețul nostru patrimoniu comun. Oamenii sovietici păstrează și vor păstra această prietenie ca lumina ochilor. (Aplauze).în fața noastră se deschid perspective tot mai largi ale construi irii în comun a lumii noi — a societății comuniste. Acest măreț și nobil țel constituie mijlocul cel mai puternic al coeziunii tuturor popoarelor El ne dă noi forțe în lupta pentru triumful cauzei noastre comune, pentru triumful comunismului. (Aplauze).Trăiască și înflorească prietenia de nezdruncinat și colaborarea dintre popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România ! 
(Aplauze prelungite).Trăiască poporul român frate, care construiește socialismul ! (A- 

plauze prelungite).Trăiască unitatea și coeziunea țărilor sistemului socialist — chezășia puternică a progresului social și a păcii pe pămînt ! (Aplauze 
prelungite).Trăiască comunismul ! (Aplauze 
prelungite).
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Dragă tovarășe Brejnev, Dragă tovarășe Kosîghin, Dragă tovarășe Mikoian, Dragi tovarăși,Mulțumim de la această tribună Comitetului Central al Partidului Con! nist al Uniunii Sovietice și guvernului sovietic pentru invitația de ■& vizita Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice. (Aplauze). Folosesc acest prilej pentru a transmite locuitorilor orașului Moscova, întregului popor sovietic, salutul frățesc al poporului român, mesajul său de prietenie și solidaritate internaționalistă. (Aplauze).De mai bine de o săptămînă, delegația noastră este oaspete al Uniunii Sovietice — patria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, prima țară a socialismului victorios. Peste tot, în cursul călătoriei prin țara dv., ne-au reținut în mod deosebit atenția entuziasmul și hotă- rîrea cu care oamenii sovietici în- făprf se — prin munca lor creatoare — politica partidului comunist, conducătorul încercat al poporului sovietic în opera de construire a comunismului. (Aplauze). Manifestările de prietenie tovărășească cu care am fost înconjurați pretutindeni exprimă sentimentele frățești pe care oamenii sovietici le poartă poporului român, sînt o expresie a prieteniei dintre popoarele noastre. (Aplauze).Poporul nostru cunoaște și se bucură din toată inima de succesele remarcabile obținute in Uniunea Sovietică în creșterea forțelor de producție și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a comunismului, de progresele obținute în domeniul științei și culturii, al ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc.Vizitînd uzina de tractoare din Volgograd, hidrocentrala de pe Volga și uzina metalurgică „Con- țsresul al XXII-lea“ din Leningrad, j.,n putut aprecia înzestrarea tehnică la un nivel ridicat a întreprinderilor, buna pregătire profesională a muncitorilor și specialiștilor.Forța creatoare a oamenilor muncii conduși de partid a transformat Uniunea Sovietică într-o mare putere industrială care dă o cincime din întreaga producție a lumii. Industria sovietică este una din marile cuceriri ale partidului comunist și popoarelor Uniunii Sovietice. Realizările obținute de poporul sovietic demonstrează marea importanță a industrializării în asigurarea progresului și civilizației țărilor care construiesc noua orînduire.Creșterea în ritm susținut a industriei sovietice a creat condiții pentru înzestrarea tehnică a tuturor ramurilor economiei naționale, ea asigură baza tehnică-ma- terială a agriculturii sovietice în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare continuă a acesteia.O contribuție importantă în construcția comunismului șl la progresul științific mondial aduc strălucitele realizări ale cercetătorilor sovietici în domenii de cea mai mare importanță ale științei și tehnicii contemporane.Comuniștii din România, întregul nostru popor urează comuniștilor sovietici, tuturor oamenilor muncii succese tot mai mari în munca închinată înfloririi continue a patriei sovietice, ridicării ei tot mai sus pe culmile civilizației comuniste. (Aplauze).Vă rog, tovarăși, să-mi permiteți acum să mă refer, pe scurt, la vi ța și munca poporului român, la preocupările și proiectele sale d< viitor. Congresul al IX-lea al •tidului nostru, care a avut loc recent, făcînd bilanțul victoriilor obținute de oamenii muncii în construcția socialistă, a arătat că sarcinile fundamentale ale planului de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1980—1965 sînt îndeplinite cu succes. Forțele de producție ale țării au cunoscut în această perioadă o puternică înflorire. A crescut în ritm impetuos industria socialistă, a progresat e- conomia națională, s-a ridicat nivelul de trai al poporului. Dezvol- tîn< '•-se în anii planului de șase an într-un ritm anual de 14,4 la sută, producția industrială este în 1965 de 2,24 ori mai mare decît în 1959 și de aproape zece ori decît în 1938 — anul în care producția a atins nivelul cel mai înalt cunoscut de regimul bur- ghezo-moșieresc.In primii ani ai planului șese- nal s-a încheiat cooperativizarea agriculturii care, împreună cu măsurile luate pentru întărirea bazei tehnice-materiale și organizarea producției după metode științifice, au creat condiții pentru sporirea producției agricole, pentru creșterea aportului acestei importante ramuri a economiei noastre naționale la progresul țării.Transformările revoluționare care au avut loc în viața poporului, stadiul actual de dezvoltare social- politică și economică a țării, victoria deplină și definitivă a socialismului la orașe și sate și-au găsit expresia în noua lege funda

mentală a țării noastre adoptată de Marea Adunare Națională — Constituția Republicii Socialiste România. (Aplauze). Aceste realizări, rod al muncii eroice a poporului român, demonstrează justețea liniei politice a partidului nostru — detașamentul de a- vangardă al clasei muncitoare, forța politică conducătoare a societății socialiste — care în întreaga sa activitate se călăuzește neabătut de învățătura marxist- leninistă și o aplică creator la condițiile concrete ale țării noastre.Congresul al IX-lea a trasat, de asemenea, liniile directoare ale continuării pe o treaptă mai înaltă a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, programul dezvoltării multilaterale a economiei, științei și culturii, a întregii societăți.în centrul acestui program stă politica partidului de industrializare a țării, care, așa cum arată experiența poporului român, a celorlalte țări socialiste, concluziile dezvoltării societății omenești, este singura cale ce duce spre progres și civilizație, spre bunăstarea poporului, asigură în fapt independența și suveranitatea națională 
(Aplauze).Poporul român a primit cu însuflețire, elan patriotic și nețărmurită încredere hotărîrile Congresului. înfăptuind marile obiective ale planului cincinal el va parcurge încă o etapă pe drumul vieții noi, se va apropia și mai mult de civilizația comunistă. (Aplauze).Dragi tovarăși,Prietenia româno-sovietică s-a dezvoltat și întărit în lupta comună a poporului român și sovietic împotriva fascismului. După instaurarea puterii populare în România, între țările noastre s-au statornicit legături trainice de solidaritate, alianță și colaborare frățească (Aplauze).In cadrul vizitei, delegația noastră a avut un larg și util schimb de păreri cu tovarășii Brejnev, Kosîghin și alți conducători de partid și de stat sovietici referitor la relațiile dintre partidele și țările noastre, la problemele mișcării comuniste și muncitorești, precum și la o serie de probleme internaționale actuale.Delegațiile au constatat cu satisfacție dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre țările noastre. Urmînd o linie ascendentă, schimburile economice au crescut în 1964 cu peste 65 la sută față de 1961. Dezvoltarea și diversificarea economiei celor două țări creează condiții ca în anii viitori să se intensifice schimburile economice, comerciale și tehnico-științifice româno-sovietice, în interesul ambelor popoare.în pas cu progresele economiei și pornind de la faptul că relațiile reciproc avantajoase contribuie la prosperitatea fiecărei țări socialiste și a întregului sistem socialist, România dezvoltă relații de colaborare frățească cu celelalte țări membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, în cadrul diviziunii internaționale socialiste a muncii.Succesele popoarelor noastre, ale tuturor țărilor socialiste întăresc forțele socialismului, demonstrează superioritatea sa și îi sporesc influența în lume, mobilizează oamenii muncii din țările capitaliste la lupta pentru transformarea revoluționară a societății. (Aplauze).* O puternică forță de atracție exercită asupra popoarelor relațiile de tip nou, internaționaliste dintre țările socialiste.Este știut că în lumea capitalistă relațiile dintre state sînt dominate de inegalitate, de dependență economică și politică. Unele teorii cosmopolite încearcă să acrediteze părerea că națiunile și-au încheiat rolul istoric, s-au perimat, că a apărut necesitatea integrării lor în organizații suprastatale. Uniunile monopoliste frînează în capitalism dezvoltarea liberă a națiunii, a statului, îngrădesc suveranitatea națională, extind, în forme deghizate, dominația imperialistă și colonialistă asupra popoarelor. Viața internațională demonstrează că asemenea imixtiuni în treburile interne ale altor țări, presiunile de orice natură asupra popoarelor au repercusiuni grele asupra progresului social, alimentează încordarea și neîncrederea între state, constituie o sursă de primejdie pentru pacea lumii.Contrastînd puternic cu situația din lumea capitalistă, relațiile din cadrul sistemului socialist mondial sînt menite să asigure dezvoltarea și înflorirea fiecărui stat socialist, a fiecărei națiuni socialiste, conlucrarea frățească între națiuni socialiste egale în drepturi, în scopul asigurării progresului fiecăreia, a întăririi sistemului socialist mondial. (Aplauze).Este știut că diversitatea condițiilor economice, politice, sociale șl naționale, particularitățile istorice și stadiul diferit de dezvoltare a țărilor socialiste generează deose

biri în formele construcției socialismului, în metodele de organizare a economiei și vieții sociale. A- semenea deosebiri sînt firești și inevitabile într-un proces atît de complex cum este construirea socialismului. Viața, experiența demonstrează că mersul înainte al țărilor socialiste face imperios necesară aplicarea adevărurilor generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale fiecărui popor, atît în interesul fiecărei țări socialiste în parte, cît și al întăririi sistemului socialist mondial. U- nitatea dintre țările socialiste se bazează pe identitatea țelurilor fundamentale : ideologia comună marxist-leninistă, făurirea noii o- rînduiri sociale, întărirea forțelor socialismului și păcii în .întreaga, lume. (Aplauze). (Partidul nostru consideră că divergențele ce apar în legătură cu interpretarea diferită a problemelor dezvoltării contemporane sau ale situației internaționale nu trebuie să afecteze raporturile tovărășești, internaționaliste dintre țările sistemului socialist. Analizarea în spirit tovărășesc, de înțelegere reciprocă, a divergențelor, aplicarea neabătută în practică a principiilor internaționalismului socialist, asigură baza trainică a dezvoltării și consolidării unității și coeziunii sistemului socialist mondial. (Aplauze 
prelungite).Ne exprimăm convingerea că punînd pe primul plan ceea ce le unește și ceea ce este precumpănitor — lupta pentru victoria socialismului și păcii în lume — partidele și guvernele țărilor socialiste vor întări necontenit unitatea și solidaritatea popoarelor sistemului socialist mondial. (A- 
plauze).Republica Socialistă România consideră drept o înaltă îndatorire națională și internaționalistă ca și în viitor să depună toate e- forturile pentru a contribui la întărirea continuă a unității și coeziunii țărilor socialiste. (A- 
plauze).Dragi tovarăși,Realitățile internaționale demonstrează creșterea continuă a forței partidelor comuniste și muncitorești — factor esențial al progresului social în epoca contemporană — sporirea influenței lor în desfășurarea vieții politice, a luptei popoarelor pentru o viață mai bună. Partidele comuniste sînt unite în lupta sub steagul invincibil al marxism-leninismului. După cum este cunoscut, activitatea partidelor comuniste se desfășoară însă în condiții foarte complexe, deosebite de la o țară la alta, ceea ce face ca în fața fiecărui partid să apară sarcini interne și obiective politice diferite. Viața demonstrează că pentru a-și îndeplini cu succes sarcinile ce le revin în înfăptuirea revoluției socialiste este necesar ca partidele comuniste să-și elaboreze linia politică, să-și stabilească de sine stătător etapele luptei, strategia și tactica revoluționară pe baza marxism-leninismului, corespunzător condițiilor concrete și particularităților sociale și naționale ale 
fiecărei țări. (Aplauze).Militînd consecvent pentru dezvoltarea solidarității internaționale a celor ce muncesc, Partidul Comunist Român se călăuzește în relațiile cu alte partide după principiile independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, ale respectării dreptului fiecărui partid de a hotărî singur asupra politicii și activității sale practice, ale dezvoltării solidarității internaționale. Partidul nostru consideră că problemele de interes comun trebuie să fie discutate nemijlocit de la partid la partid, de la conducere la conducere, în mod sincer, prietenesc.Intre partidele comuniste pot apărea și păreri divergente, interpretări diferite ale problemelor mișcării revoluționare și dezvoltării sociale contemporane. Noi considerăm că pentru a fi clarificate, aceste probleme trebuie să fie dezbătute într-o atmosferă principială, tovărășească, de stimă, încredere și respect reciproc, pornind de la interesul comun al unității în lupta pentru socialism și pace. 
(Aplauze prelungite).In spiritul declarației comune a partidelor comuniste și muncitorești din 1960, care subliniază că datoria supremă a fiecărui partid este apărarea unității mișcării comuniste, Congresul al IX-lea a stabilit că Partidul Comunist Român va milita neobosit pentru a- părarea și consolidarea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale — bunul cel mai de preț al celor ce muncesc din întreaga lume. (Aplauze).Una din problemele fundamentale ale vieții internaționale este zădărnicirea planurilor imperialismului ațîțător la război, salvgardarea păcii mondiale. In această luptă se ridică pe toate continentele forțe uriașe.Viața demonstrează că atîta vreme cît în lume continuă să existe imperialismul, care se opune procesului istoric de dezvoltare a societății, se mențin și cauzele care generează conflicte internaționale, tendințe de agresiune, atentate la 

adresa independenței și suveranității unor țări, pericolul izbucnirii unui nou război mondial. Aceasta impune unirea și mobilizarea într-un singur șuvoi a tuturor forțelor antiimperialiste, lupta lor activă pentru impunerea și consolidarea păcii. (Aplauze).Partidul și guvernul țării noastre pornesc de la considerentul că datoria fiecărui stat, mare sau mic, este de a-și aduce contribuția la lupta pentru înfrîngerea agresorilor, de a milita pentru pace și colaborare internațională.Politica internațională a Republicii Socialiste România exprimă aspirația profundă a poporului nostru spre pace și prietenie cu toate popoarele lumii. La baza po-« liticii externe a României socialiste se află alianța și prietenia frățească cu toate țările sistemului socialist mondial (Aplauze). Totodată, România dezvoltă relații de cooperare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. Țara noastră consideră că singurul temei pe care se pot așeza relațiile normale între state este respectarea suveranității și independenței naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc. Colaborarea internațională și pacea sînt incompatibile cu orice încălcare a dreptului sfînt al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a-și alege calea dezvoltării politice, economice și sociale potrivit voinței și intereselor sale.încâlcind cu brutalitate cele mai elementare norme ale dreptului internațional, forțele armate ale S.U.A. continuă să bombardeze teritoriul R.D. Vietnam, să ucidă oameni și să distrugă obiective de utilitate publică. Prin aceasta imperialiștii americani își atrag protestul și dezaprobarea popoarelor, a cercurilor democratice și progresiste din întreaga lume, ei creează un grav pericol pentru pacea generală. Partidul și guvernul țării noastre, solidare cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, au subliniat în repetate rînduri necesitatea imperioasă a respectării stricte a prevederilor Acordurilor de la Geneva, cerînd încetarea a- gresiunii, retragerea tuturor trupelor străine din Vietnam. Țara noastră a acordat și va continua să acorde sprijinul său internaționalist luptei eroice a poporului vietnamez. (Aplauze).Poporul român își manifestă solidaritatea cu toate popoarele care luptă pentru eliberarea națională și socială, împotriva oricăror forme ale colonialismului, pentru consolidarea independenței de stat.în vederea însănătoșirii vieții internaționale, Republica Socialistă România se pronunță pentru desființarea bazelor militare și retragerea trupelor aflate pe teritorii străine, pentru lichidarea blocurilor militare, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, interzicerea folosirii armelor nucleare și distrugerea integrală a stocurilor create. Un însemnat rol pozitiv în normalizarea relațiilor dintre state ar avea lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, încheierea tratatului de pace german, pornindu-se de la realitatea obiectivă a existenței celor două state germane.Țara noastră se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U., pentru transformarea acestei organizații într-un for cu adevărat universal, care să țină seama de realitățile lumii de azi, să unească toate statele, să reprezinte în mod echitabil noile țări independente.România depune eforturi susținute pentru dezvoltarea relațiilor de bună înțelegere pe plan european și între toate statele balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și prieteniei între popoare.Partidul și guvernul nostru a- cordă o atenție neslăbită întăririi capacității de apărare a patriei și, împreună cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia, cu toate țările socialiste, apărării cauzei socialismului și păcii. (Aplauze).Interesele salvgardării securității mondiale cer, mai mult ca orieînd, creșterea vigilenței popoarelor și întărirea unității marelui front al luptei antiimperialiste. Sîntem încredințați că aceste forțe gigantice ale lumii contemporane pot înfrîna pe agresori, pot asigura liniștea popoarelor și apărarea civilizației umane, pacea omenirii. (Aplauze).Dragi tovarăși,Permiteți-mi ca în încheiere să ne exprimăm convingerea că vizita delegației noastre de partid și guvernamentale va contribui la dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei româno-sovietice, la intensificarea colaborării frățești dintre popoarele și partidele noas
tre. (Aplauze prelungite).Trăiască Uniunea Sovietică ți gloriosul partid comunist al Uniunii Sovietice ! (Aplauze prelungite).Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul român și popoarele U.R.S.S. ! (Aplauze prelun
gite).Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale! (Aplauze 
prelungite).Trăiască pacea în lumea întrea
gă ! (Aplauze prelungite).

Dragă tovarășe Ceau- șescuDragă tovarășe Maurer, Dragi tovarăși și prieteni,Mîine dimineață, delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România părăsește Moscova. în ajunul plecării prietenilor noștri români, am dori să le exprimăm încă o dată stima noastră sinceră în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al U- niunii Sovietice, în numele guvernului sovietic, în numele opiniei publice sovietice, ai cărei numeroși reprezentanți sînt prezenți la recepția noastră.Tovarășii Ceaușescu, Maurer și alți tovarăși români au vorbit despre faptul că în timpul vizitei oamenii sovietici au înconjurat delegația cu căldură și cordialitate frățească și acest lucru este pe deplin firesc. Poporul nostru nutrește o mare simpatie și respect față de poporul român, cunoaște marile lui realizări în dezvoltarea industriei și agriculturii, în construirea societății socialiste, obținute sub conducerea Partidului Comunist Român. Noi vedem în poporul român un aliat de nădejde și un tovarăș în lupta pentru ideile comunismului, pentru pace șj colaborare între popoare.în aceste zile, ne-am întîlnit de mai multe ori cu membrii delegației române, am examinat amănunțit problemele relațiilor dintre partidele noastre, probleme politice, probleme ale comunității socialiste și ale mișcării comuniste internaționale, probleme ale relațiilor e- conomice dintre statele noastre și am ajuns la

concluzii care au fost în- tîmpinate cu satisfacție de ambele părți. Unitatea de vederi, care s-a manifestat în cursul schimbului tovărășesc de păreri, a fost consfințită în comunicatul sovieto-român, semnat înaintea acestei recepții.Astfel, noi am pășit și mai departe pe calea lărgirii relațiilor frățești dintre țările și popoarele noastre, relații întemeiate pe principiile internaționalismului socialist și solidarității.Vizita delegației de partid și guvernamentale române este un important eveniment politic în întărirea legăturilor trainice dintre popoarele, partidele și guvernele noastre.Prietenia sovieto-româ- nă constituie un factor de seamă pentru asigurarea păcii și securității popoarelor Europei, și nu numai ale Europei, un factor important pentru întărirea unității țărilor comunității socialiste.Dorim să urăm poporului român pace și înflorire, noi și mari succese în construcția socialistă, în întărirea securității patriei sale.Rog pe toți cei prezenți să se alăture toastului pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său Central, pentru secretarul general al Comitetului Central, tovarășul Ceaușescu !Pentru Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România, pentru președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Maurer !Pentru membrii delegației de partid și guvernamentale și pentru toți oaspeții noștri din România !Trăiască poporul frate român !Să se întărească și să înflorească prietenia so- vieto-română !
îmbunătățiri privind condițiile de admitere 
in școlile tehnice pentru personal tehnic 
și in școlile tehnice de maiștri
O hotă rire a ConsiliuluiPentru a lărgi accesul la școlile tehnice pentru personal tehnic și în școlile tehnice de maiștri în vederea pregătirii de cadre tehnice necesare economiei noastre naționale, printr-o recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri au fost a- duse unele îmbunătățiri privind condițiile de admitere în aceste școli.Potrivit hotărîrii se desființează limita de vîrstă pentru înscrierea la concursul de admitere în ambele categorii de școli. La examenul de admitere în școlile tehnice pentru personal tehnic se primesc absolvenți ai învățămîntului mediu de cultură generală cu diplomă de maturitate sau cu certificat de absolvire. La admiterea în școlile tehnice de maiștri vor fi înscriși — în aceleași condiții cu muncitorii absolvenți ai învățămîntului profe-
Dezvoltarea relațiilor economice 
româno-italiene
Declarația ministrului comerțului exterior al Italiei

Înainte de a părăsi țara noastră, 
Bernardo Mattarella, ministrul co
merțului exterior al Italiei, a făcut 
o declarație reprezentanților radio
difuziunii și Agenției române de 
presă „Agerpres", în care a subli
niat importanța acordului pe ter
men lung privind schimburile co
merciale și acordului de colaborare 
economică, industrială și tehnică 
între România și Italia.„Sînt ferm convins că aceste acorduri vor contribui la extinderea relațiilor comerciale și economice care cunosc o dezvoltare însemnată. In ultimii 5 ani ele au crescut de aproximativ 5 ori. Consider că aceste două acorduri care se adaugă la alte două semnate între țările noastre în ultimul an, dintre care unul se referă la colaborarea științifică și tehnică, vor contribui la o însemnată sporire a legăturilor noastre comerciale, care, din relații de acest gen, pot deveni relații economice în sensul cel mai larg al cuvîntului. De altfel, acordul de colaborare prevede posibilitatea efectuării în comun a unor

Dragă tovarășe Brejnev,Dragă tovarășe Kosîghin,Dragă tovarășe Mikoian,Doamnelor și domnilor, Tovarăși,Ingăduiți-mi să vă mulțumesc în numele delega ției de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România pentru cordialitatea și atenția cu care am fost întîmpinați în cursul vizitei, pentru cuvintele calde și aprecierile rostite aici la adresa țării noastre și a poporului român.Am venit în țara dumneavoastră animați de dorința ca această vizită să contribuie la adîncirea și dezvoltarea prieteniei dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în folosul cauzei ambelor popoare, al unității și coeziunii sistemului mondial socialist.Acum, cînd vizita delegației se apropie de sfîr- șit, vrem să subliniem că ea a prilejuit reafirmarea prieteniei între popoarele, țările și partidele noastre. Aceasta își găsește oglindirea în comunicatul semnat în comun, în hotărîrile luate cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre partidele și guvernele noastre, în întîlnirile pe care le-am avut cu oamenii sovietici.
ÎNMÎNÂREA UNORLa Kremlin a avut loc festivitatea înmînării medaliei jubiliare „20 de ani de la victoria în Marele Război de Apărare a Patriei 1941—1945“ membrilor delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și unui grup de tovarăși care însoțesc delegația.Medalia jubiliară a fost

de Miniștrisional — și muncitorii absolvenți ai învățămîntului mediu de cultură generală care s-au calificat prin cursurile organizate în. întreprinderi. Pentru specialitățile miner și foraj-extracție sînt admise și anumite categorii de muncitori calificați la locul de muncă sau prin cursuri organizate în întreprinderi, dacă sînt absolvenți ai școlii generale sau ai altor școli echivalente. Pentru aceștia se vor organiza clase aparte cu o durată de școlarizare adecvată.Primirea elevilor în școlile tehnice de maiștri se face pe baza recomandării întreprinderii sau instituției de unde provin, în ordinea rezultatelor obținute la examenul de admitere și în limita planului de școlarizare. (Agerpres)

lucrări în domeniul tehnicii industriale.Intenția comună de dezvoltare a relațiilor economice între cele două țări manifestate de guvernele noastre constituie cea mai bună garanție a transpunerii în viață a prevederilor acordurilor semnate. Pe de altă parte este clar că dezvoltarea industrială a României va contribui la creșterea exporturilor italiene de instalații și bineînțeles la sporirea și diversificarea achizițiilor pe care piața italiană le va face în România. Este vorba de două economii în dezvoltare și este clar că evoluția și extinderea activității lor de producție vor determina o evoluție în cele două sensuri a schimburilor, atît din punct de vedere cantitativ cît și calitativ.Totodată țin să remarc că aceste relații se încadrează de altfel într-o atmosferă de deosebită înțelegere și simpatie, ce își au rădăcinile într-un patrimoniu bimilenar de care e legată tradiția legăturilor dintre cele două națiuni ale noastre.

In ce privește Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România, vă asigurăm, dragi tovarăși, că vom milita în continuare pentru a întări aceste relații prietenești în spiritul respectului reciproc și al principiilor internaționalismului socialist.Istoria contemporană plasează în primele rînduri ale luptei pentru pace și progres social țările socialiste a căror unitate și coeziune este astăzi mai necesară ca orieînd. Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România, întregul nostru popor își vor consacra și pe viitor forțele pentru dezvoltarea legăturilor frățești ce dau putere și tărie țărilor socialiste. Socotim aceasta o înaltă îndatorire față de propriul nostru popor, față de toate popoarele din țările sistemului mondial socialist.Vă invit să ridicăm paharul pentru poporul sovietic, constructor al comunismului — în sănătatea tovarășilor Brejnev, Kosîghin, Mikoian, a celorlalți conducători de partid și de stat ai Uniunii Sovietice.Pentru prietenia de nezdruncinat și colaborarea frățească dintre popoarele român și sovietic!Pentru pace în lumea întreagă !In sănătatea dumneavoastră a tuturor !
MEDALII JUBILIAREînmînată de tovarășul A- nastas Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.La festivitate au luat parte conducători de partid și de stat sovietici.Tovarășul Anastas Mikoian a felicitat pe cei distinși cu această medalie jubiliară.în numele celor decorați a mulțumit tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

Cronica zilei
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
PARLAMENTARE DANEZELa invitația Marii Adunări Naționale, vineri seara a sosit în Capitală o delegație parlamentară din Danemarca, condusă de Julius Bornholt, președintele Parlamentului. Din delegație fac parte Simon From, prim-vicepreședinte al Parlamentului, Cari Skytte, al treilea vicepreședinte al Parlamentului, prof. Morten Lange, al patrulea vicepreședinte, Niels Gottschalck- Hansen, deputat, și Eigil Olsen, directorul Secretariatului Parlamentului.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale, acad. Șt. Nicolau și Mia Groza, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Ion Pas, președintele Grupului român al Uniunii interparlamentare, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, deputați ai M.A.N., precum și de alte persoane oficiale.A fost de față Viggo Christensen, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București.Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a rostit un salut de bun sosit. A răspuns președintele Parlamentului danez.
PLECAREA DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE ROMÂNE 
LA TlRGUL DE LA BRNOVineri dimineață a părăsit Capitala delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, care va participa la deschiderea Tîrgului internațional de la Brno. La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, reprezentanți ai conducerii unor ministere economice, ai Camerei de Comerț, funcționari superiori din M.A.E. Au fost de față Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.

Deschiderea Festivalului 
internațional al Teatrelor 
de păpuși și marioneteIn sala Teatrului C.C.S. din Capitală ș-a deschis vineri seara cel de-al III-lea Festival internațional al teatrelor de păpuși și marionete.Salutînd pe oaspeți, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a urat participanților la festivalul de la București succes deplin. Au luat apoi cuvîntul Max Jakob, președintele Uniunii Internaționale a Marionetiștilor (Unima), artistul poporului Radu Beligan, președintele Comitetului de organizare a festivalului, și Ion Borca, vicepreședinte al Sfatului popular al Capitalei.
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nii noștri de știință.

ANCHETA

In secolul nostru silința și

tehnica au tăcut progrese mai

importante decit in zeci de se

cole anterioare. în limbajul o-

bișnuit au intrat numeroase

cuvinte noi, cu totul necunos

cute doar cu cîfiva ani în

urmă : tranzistor șl satelit ar

tificial, cibernetică și laser, cl-

etc. Omul a reușit să priveas

că in adincul atomului și al
1materiei vii. să scoată din ano

nimat structuri infim de mici

purtătoare ale vieții și eredi

tății. Omul a Îndrăznit să plu

tească liber in spațiul cosmic.

La scarăEl stăpinește astăzi undele, vi

tezele, temperaturile și presiu

nile. Ce ne rezervă viitorul ?

Se poate prevedea încotro ne microscopicava conduce știința ? Să urmă

rim ce spun unii dintre oame

clotron și acizi nucleici etc..

Conf. ing. Gh. TUNSOIU
Directorul Institutului de proiectări de 
aparataj electrotehnic și instalajii de 

automatizare — BucureștiCalculatoarele electronice, în următorii 15—20 ani, se vor afirma în aproape toate domeniile de activitate omenească, fără a In Franța, televiziunea își croiește drum în învățămînt. Imaginea de 
pe ecranul special, fixat în tavan, este urmărită în oglinda reglabilă 
de pe pupitru. Lumina zilei nu împiedică studenții să la note după 

cursul televizat

Specialitatea mașinii electronice de calcul „VNIIKM-3", 
realizată In U.R.S.S., este organizarea și planificarea 

producției In marile întreprinderi Industriale

Urmașii celor
20 000

CHIMIA
și calculatoarele

electronice
Care ar 

rea dv., 
dezvoltării 
următoarele decenii ?

fi, după păre- 
perspectivele 

chimiei în

cu
în chimie se conturează din ce în ce mai mult tendința de a se apela la calcule, la matematică, în rezolvarea problemelor. A- ceasta nu înseamnă însă că în viitor, chimiștii vor lucra cu creion și hîrtie în loc de eprubetă, ci doar că laboratoarele vor dispune de calculatoare electronice pentru a rezolva probleme de structură, reactivitate și stabilitate. De asemenea, chimia va fi predată în legătură mai strînsă cu fizica, deoarece aceasta lămurește jocul particulelor care determină transformarea chimică a substanțelor.Se poate prevedea de pe acum că chimia se va în

tovărăși tot mai mult cu 
agricultura, furnizîndu-i îngrășăminte și antidăunători în vederea dublării și triplării recoltelor. Stimulatorii de creștere vor duce la obținerea de fructe mai mari și la posibilitatea de a avea două sau trei recolte anuale. Se vor solicita însă și „întîrzietori de creștere“, pentru a reale pitice, cu mare de boabe täte neglijabilă verde.Chimia își va spune cu- vîntul și în domeniul irigațiilor, înlesnind o mult mai bună gospodărire a apelor. Ea va putea furniza în cantități mari substanțe care să slujească la purificarea apelor reziduale, la micșorarea evaporării apei în bazinele de acumulare (cu a- jutorul unor pelicule moleculare sau al unor bile de plastic foarte ușoare și permeabile pentru aer ca să nu pericliteze viața peștilor).

A. T. BALABAN
membru corespondent 

al Academiei
Republicii Socialiste România

riția coloranților sintetici a [ dus la desființarea culturilor de indigo și roibă, iar . a cauciucului sintetic la re- strîngerea plantațiilor de . hevea. Utilizarea tot mai ; largă a fibrelor sintetice va. face ca mare parte din terenurile folosite azi pentru cultura bumbacului sau ca pășuni pentru oi, să primească alte întrebuințări. Tot datorită maselor plastice casa viitorului va fi mai simplă, mai luminoasă și mai curată. Pereți elec- 
troluminiscenți, care înglo
bează substanțe ce lumi
nează sub acțiunea unui 
cîmp electric, vor asigura 
noaptea o lumină omogenă, 
ale cărei tonuri vor putea 
fi schimbate după voie și... 
dispoziție.

se crea ce- o producție la o canti- de masă
Ce ne puteți spune 

despre evoluția științe
lor de graniță, de exem
plu la punctele de con
tact între fizică, chimie, 
biologie ?Dacă multe din perspective, sugerate de posibilitățile deschise de realizările de astăzi, sînt încă de domeniul științifico-fantas- tic, realizările electrochimie! sînt deja prezente. Este vorba în primul rînd de „celulele de combustie“, elemente galvanice, care transformă direct energia chimică a combustibililor în energie electrică, cu randamente duble față de cen-

tralele termice actuale și mari densități de putere raportate la volumul agregatului. într-un viitor apropiat, asemenea celule de combustie, folosite în prezent doar în zborurile cosmice, vor fi utilizate pentru circulația vehiculelor. Fără fum, fără zgomot, ele vor ușura mult viața în marile aglomerări urbane ale viitorului. Poate că fiecare gospodină va avea un robot de bucătărie alimentat de o celulă de combustie ; poate că vom renunța iarna la palton, purtînd haine mai ușoare cu încălzire electrică de la o celulă de combustie de buzunar.Cea mai mare realizare a chimiei viitorului va fi desigur prepararea unor bio- catalizatori adaptați proceselor industriale, care facă posibile rapid și în condiții blinde, ca lele vii, reacții pe cum chimiștii nu realiza decît în drastice, la temperaturi și presiuni foarte mari. în faza actuală, în fața chi- miștilor noștri se ridică imperativul de a-și intensifica lucrările pentru a contribui din plin la realizarea obiectivului trasat de Congresul al IX-lea al P.C.R. — creșterea globală a industriêi chimice de 2,3 ori în următorii cinci ani, întemeiată pe valorificarea cît mai complexă a resurselor naturale ale țării. Cercetarea proprie trebuie să asigure un aport însemnat la obținerea de îngrășăminte, antidăunători, biostimulatori, medicamente, fire sintetice și mase plastice, de toate produsele chimice în cantitățile prevăzute de cincinal.

săîn celu- care a- le pot condiții

putea înlocui complet munca omului. Calculatoarele electronice vor participa la controlul și conducerea principalelor procese tehnologice, atingîndu-se o dată cu optimizarea funcționării lor, o rentabilitate economică maximă. în viitor, calculatoarele individuale și ierarhiile de calculatoare se vor utiliza la diferite nivele de conducere a producției (uzină, combinat, direcție generală, minister etc.), pînă la nivelul întregii economii naționale. Cu ajutorul u- nui sistem de toare electronice, elabora planuride dezvoltare a economiei în ansamblul ei, asigurîn- du-se o utilizare cît mai e- ficientă a resurselor țării, conducerea cît mai rațională a mijloacelor de transport. Calculatoarelor le va fi încredințată conducerea sistemelor energetice naționale și continentale, a liniilor de fabricație din complexele metalurgice și din marile uzine constructoare de mașini, a complicate procese chimice. Calculatoarele își vor dovedi u- tilitatea și la prospectarea pieței interne și externe în vederea realizării unor schimburi de mărfuri cît mai rentabile, vor putea interveni în medii industriale inaccesibile omului.Calculatoarele electronice, după experiența de pînă acum, vor putea fi folosite cu succes în munca de cercetare și proiectare. Dar nu numai atît, ele vor pătrunde și în viața de toate zilele a omului. Există proiecte de utilizare a lor la coordonarea circulației pe străzi, la realizarea de statistici, stabilirea diagnosticului etc.Desigur, calculatoarele electronice ale viitorului vor avea performanțe mult superioare celor actuale — viteză mai mare, capacitate sporită a memoriei, dimensiuni mai mici — devenind instrumente ieftine și produse în serie. Vor fi urmașii celor peste 20 000 de calculatoare electronice care există astăzi în lu- Pentru a apropia viitorul este necesar ca și la noi să se acorde mai multă atenție cercetărilor în acest domeniu, introducerii și utilizării calculatoarelor electronice.

Mașina va desăvirși

me.

Conf. univ. D. BALLY

calculase vor optime munca
De-a lungul veacurilor, procesul de însușire a cunoștințelor a evoluat necontenit. Metodele de învățămînt de azi reprezintă o culme a evoluției didacticii. Sîntem acum pe o culme, dar și într-un impas. Volumul de cunoștințe cerut omului modern, în producție și în viața socială, este imens, iar metodele actuale de însușire a lor nu mai fac față. Totuși nu este cazul să întoarcem spatele metodelor clasice. Ar fi periculos. în fond, avem două categorii de metode de învățămînt : metode de informare și metode formative (exercițiul, controlul, lucrările practice). Acestea vor ră- mîne și în viitor, perfecționate însă în cadrul „modernizării metodelor de învățămînt“. Este o transformare din temelie, determinată atît de cauze sociale, cît și de revoluția științifico-tehnică. Unele 

elemente de modernizare, 
oricît ar părea de noi sau de 
spectaculoase, nu fac decît 
să perfecționeze metodele 
clasice. Mă gîndesc, de pil
dă, la toate mijloacele au- 
dio-vizuale pe care tehnica 
modernă ni le pune la dis
poziție : radio-ul, discurile, 
magnetofonul, diafilmele, 
filmele, televiziunea ș. a. Actualmente folosirea u- nora (filmul și televiziunea) face obiectul unor controverse destul de a- prinse. Dar și aici noul constă nu în metodă, ci în aparatura tehnică superioară și în procedeele legate de folosirea ei. Ea trebuie folosită adecvat, mij
loacele moderne audio-vi- 
zuale avînd o deosebită 
forță de captare a atenției. Ar fi o imensă greșeală să

în ce direcție credeți 
că se vor dezvolta mase
le plastice ?Vor fi prezente pretutindeni. într-o măsură mult mai mare decît astăzi: de la conductele de irigații și foițele de plastic transparente pentru radiații infra- roșii, destinate protejării culturilor, pînă la paltoanele ușoare de polipropilenă șțșfti stilpii și panourile din plastic, înglobînd și fibre de sticlă, destinate construcțiilor.

Procesul de revalorificare 
și valorificare superioară a 
resurselor de materii prime, 
început în zilele noastre, va 
duce la utilizarea aproape 
exclusivă a petrolului, gaze
lor naturale, cărbunelui pen
tru transformarea în produ
se chimice : plastice, fibre, 
antidăunători, cauciuc etc. 
Astfel, în viitor, materialele 
sintetice vor căpăta prepon
derență față de cele tradi
ționale — metalul, lemnul, 
silicații, textilele. Aceasta va determina transformări și în structura lor încă lului

In laboratoare se sin
tetizează astăzi substan
țe macromoleculare: ma
se plastice, fibre artifi
ciale, cauciuc sintetic. 
Multe din aceste sub
stanțe se produc și pe 
scară industrială. Macro
molecule sînt însă și 
proteinele și acizii nu
cleici, substanțe funda

mentale ale vieții. Con
siderați că există per
spectiva reală a sinteti
zării și a acestor sub
stanțe în laborator ?

* 1 culturi-agricole, începute la sfîrșitul seco- trecut, cînd apa-

în etapa actuală s-a a- juns la cunoașterea multor proprietăți fizice, chimice și, în mare măsură, biologice ale proteinelor și acizilor nucleici. Direcția esențială a cercetărilor întreprinse în marile laboratoare de cercetare din lume este în prezent obținerea, pe cale sintetică, a unor substanțe înrudite cu acestea. Apoi, treptat, aslgurîn- du-se o complexitate cres- cîndă, ar urma să se a- jungă la proteine și acizi 
nucleici, realizați integral 
pe cale sintetică și avînd 
aceleași proprietăți ca și 
cei naturali.

profesorului
Prof. dr.

Sfanciu STOIAN
membru corespondent 

al Academiei Republicii 
Socialiste România

ignorăm acest fapt. Deocamdată, metodele de folosire a lor sînt încă insuficiente. în această direcție, trebuie să acționăm de aceea cît mai grabnic. 
Elementul de modernizare 
cu adevărat revoluționar, 
pentru didactica viitorului, 
nu-l constituie însă, după 
părerea mea, tehnica nouă 
audio-vizuală, ci folosirea 
ciberneticii în educație ți 
învățămînt, instruirea și 
autoinstruirea programată.Cibernetica, care imaginează și realizează mașini după chipul și asemănarea ființelor vii, capabile să selecteze și să simplifice sistemele, răstoarnă practica veche și în învățămînt. învățămîntul programat după metode cibernetice (cu sau fără mașini) se bazează pe împărțirea cunoștințelor pe probleme, subprobleme și idei („pași“) strînsgate între ele,goluri despărțitoare, se poate utiliza în sușirea oricăror discipline. El nu se deosebește e- sențial de cel tradițional. 
Și aici la bază stă un sis
tem informațional de co
mandă și control al cunoș
tințelor, atît numai că el 
este ultrarapid, detaliat. Instruirea și autoinstruirea programată au prilejuit a- bordarea unor noi studii de psihologie, bazate pe datele sociologiei și matematicilor superioare.

le- fără El în-

Există, se înțelege, greutăți în realizarea acestei revoluții în didactică. Trebuie, mai întîi, să învingem atît scepticismul, cit și entuziasmul exagerat care nu vede că sîntem a- bia la început. în prezent, se vorbește de foarte multe lucruri senzaționale : mașini de învățat în somn, profesori-ro- bot care se adaptează cerințelor elevilor, mașini de dat și de verificat răspunsuri, cu un cuvînt, de în- vățămîntul mecanic. Deocamdată, toate acestea nu sînt încă utilizabile în școală. Totuși, tehnica modernă va pătrunde masiv în școală. Mașina însă nu-l 
va putea înlocui niciodată 
pe profesorul care, spre 
deosebire de ea, are o con
cepție proprie, e legat de 
dialectica vieții. Tn schimb, 
îi va desăvîrși munca, îl 
va completa în mod fericit.în privința realizărilor efective, în Franța s-au obținut realizări în privința mijloacelor audiovizuale, în Uniunea Sovietică și S.U.A. în ce privește instruirea programată. în România, de aproximativ doi ani, revistele de specialitate au publicat studii și cercetări pe tema modernizării metodelor de învățămînt. La Institutul de științe pedagogice, Institutul de psihologie, filiala din Cluj a Institutului de științe pedagogice, la Oradea, Sibiu și în alte localități, pe lîngă unele școli medii, se duce o adevărată muncă de pionierat pe această linie, domeniile de experimentare fiind predarea limbii române, a u- nor limbi străine, matematicii, științelor naturale.

Progrese impresionante s-au înregistrat, în ultimii ani, în fizica particulelor elementare. Numărul destul de mare de particule noi descoperite (așa-zisele „rezonanțe“) sugerează i- deea că numai unele dintre ele ar fi elementare, celelalte doar diferite stări ale acestora. Teoria particulelor elementare a progresat și ea, permițînd o sistematizare a particulelor, iar pe această bază prevederea teoretică a u- nor particule nedescoperite încă. Acum cîteva decenii o revoluție asemănătoare avea loc în fizica nucleară, finalizată în zilele noastre cu cunoscutele aplicații practice. Este de așteptat că un asemenea lucru se va produce și în domeniul fizicii particulelor elementare.Mai bine de jumătate de veac în urmă, se descoperea o metodă de investigare a corpurilor cristaline contribuie progresul cercetării științifice. Cu ajutorul razelor X, radiații ce au aceeași natură ca și lumina pe care o vedem, doar la lungimi de undă de cîteva mii de ori mai mici, se putea stabili modul în care sînt așezați atomii de diferite tipuri în corpul studiat. De-a lungul anilor, perfecționarea tehnicilor de lucru a condus la lărgirea informațiilor privitoare la modul de aranjare a atomilor în cristale, la posibilitatea de a studia structura corpurilor solide amorfe, lichide sau gazoase. Modul de aranjare a a- tomilor poate fi stabilit chiar și atunci cînd modelul de bază al corpului, molecula sau gruparea de atomi, este

solidecare urma să substanțial la

constituit din

mii de atomi. Precizîndu-se în numeroase cazuri legăturile cantitative între proprietățile corpurilor și structura lor, fizica a con
dus la descoperirea de noi 
materiale care au înlesnit 
dezvoltarea tehnicii : mate
riale ușoare, 
zistență 
punct 
destinate 
rachete, 
prietâți
te, cerute de industria chi
mică modernă, materiale 
semiconductoare etc. Actuala microminiaturizare a a- paraturii electronice cu a- jutorul unor elemente solide de dimensiuni tot mai microscopice reprezintă o splendidă sinteză a fizicii corpului solid și a tehnicii electronice. Pînă la urmă un aparat electronic va termina prin a se compune dintr-o serie de minuscule compartimente dintr-un cristal. Pe de altă parte studiul adîncit al proprietăților magnetice ale solidelor a permis crearea u- no.r materiale noi, cum sînt pă’turile subțiri magnetice care încep să fie utilizate în „memoriile“ mașinilor electronice de calcul. Elimi
narea defectelor în cristale 
la scară microscopică a dus 
la o îmbunătățire conside
rabilă a proprietăților lor 
mecanice. De exemplu, în cazul fierului s-a putut realiza o creștere de aproximativ zece ori a rezistenței la rupere. Studî; ' privitoare la defectele cristaline, au permis să se obțină un mare număr de materiale noi, cu o largă utilizare în tehnică.Fără îndoială că în multe domenii, fizicienii noștri pot fi un factor activ de stimulare a

de mare re- 
mecanică și cu 

de topire ridic«’*' 
construcției J« 

materiale cu pro- 
catalitice deosebi-

progresului.

Poate fi creată viata în laborator ?Se știe că lanțurile lungi de molecule care formează macromolecula proteinelor sînt formate din amino- acizi. Din înlănțuirea diferită a acestor aminoacizi, care există doar în număr de douăzeci, rezultă întreaga diversitate a proteinelor din natura vie. Deocamda
tă, oamenii de știință au 
reușit să realizeze în labo
rator lanțuri destul 
lungi, alcătuite însă 
molecule ale aceluiași 
minoacid, și lanțuri mole
culare scurte, formate din 
trei tipuri de aminoacizi, 
fără însă a prezenta 
racteristicile materiei 
Se poate spune totuși că, 
prin aceste lucruri, s-a 
dus discrepanța între mate
ria vie și cea nevie.în ce privește acizii nucleici (acidul dezoxiribonu- cleic și cel ribonucleic) este astăzi lucru stabilit că ei a- sigură transmiterea caracterelor ereditare. In prezent

Conf. univ. dr. C. NICOLAU
Directorul Institutului de cercetări 
speciale al Ministerului Sănătății 

și Prevederilor Sociale

obținut prin mijloace

de 
din 

a-

ca
vii.

re-

s-au
chimice fragmente de a- 
cizi nucleici, avînd unele 
caracteristici ale celor vii și 
îndreptățind eforturile con
siderabile ce se fac în acea
stă direcție. Evident că sinteza chimică a unor asemenea fragmente destul de mari (polinucleotide) reprezintă un proces extrem de complex S-au lanțuri scurte cleotide care baze azotoase, tru, cît se găsesc normal în acidul natural.

realizat doar de polinu- conțin trei în loc de pa- în mod nucleic
metodePrin ce fel de 

s-a ajuns la aceste rea
lizări 1

în-Cercetarea recurge deosebi la trei metode. Una din aceste metode, sau mai bine zis un grup de metode, reprezintă biosinteza celulară dirijată, adică explorarea și utilizarea a înseși posibilităților de sinteză ale celulei și influențarea lor prin diferiți factori introduși de om. în laboratoare se folosește și sinteza enzimatică, care operează cu extracte cuprin- zînd fragmente celulare mai mult sau mai puțin complexe sau componente simple ale macromolecule- lor. Prin introducerea unui inițiator, care nu este altceva decît o cantitate infimă de acid nucleic, se de

clanșează în prezența unui biocatalizator anumite reacții biochimice. Biocatali- 
zatorul, adică o enzimă, de
termină fragmentele dispa
rate să se unească într-o 
structură chimică identică 
cu cea a inițiatorului și deci 
formarea de acid nucleic, 
avînd aceleași proprietăți 
ca și cel natural. Pe aceas
tă cale au putut fi realiza
te atît polinucleotide cu 
proprietăți identice cu ale 
polinucleotidelor din natu
ră, cît și modificarea diri
jată a acestor proprietăți. 
S-a deschis astfel posibili
tatea influențării materia
lului genetic.O metodă interesantă este și sinteza chimică de laborator. Această metodă nu face apel la substanțe naturale pentru a Ie folosi ca inițiatori sau biocatali- zatori. Ea utilizează exclusiv produși chimici de sln-

teză, realizați nu de natură, ci de om.Scopul cercetări nerea pe acizi nucleici dorite și, în consecință, cu informația genetică predeterminată. Acești acizi nucleici, la rîndul lor, vor dirija sinteza proteinelor în sensul dorit de om. Efectuarea acestor cercetări care tind spre dezvăluirea ultimelor secrete ale vieții pretinde, pe lîngă o calificare ridicată a cercetătorilor — chimiști, fizicieni, biochimiști, biologi etc — o aparatură și o metodologie foarte complexă, rezultatele de pînă acum obținîn- du-se cu ajutorul celor mai perfecționate metode de a- naliză (spectrală, cromato- grafică, magnetică, de sedimentare, izotopi radioactivi etc.). Cît de mare este însemnătatea acordată lucrărilor demonstrează și faptul că în ultimii cîțiva ani au fost decernate patru premii Nobel (Todd, Watson și Crick, Wilkins, Ochoa și Kornberg) pentru cercetări asupra acizilor nucleici.

final al acestor îl constituie obți- cale sintetică de cu structuri

doar 32, midie plăci fotografice, pe care un fasciculSînt
de electroni a imprimat semne minuscule, reprezentlnd 
numele, adresa șl numărul a 800 000 abonați telefonici 

din New York. Deci o carte de telefon electronică

Pagină realizată de Gh. BARBU, A. PRODAN și 
T. CAZACU
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„Zilele Vasile Alecsandri"
Adu 

în Capitală
în cadrul „Zilelor Vasile Alecsandri“, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Scriitorilor au organizat vineri seara, în sa’ \ Palatului Republicii, o adu- n: > festivă consacrată comemoră- r a 75 de ani de la moartea scriitorului. Au participat Pompiliu ^Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntului, Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici, Zaharia Stancu și Pop Simion, vicepreședinți ai Uniunii Scriitorilor, academicieni, scriitori, cadre didactice și alți oameni de cultură, numeroși oameni ai muncii, studenți și elevi din Capitală.

nări fes

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Pompiliu Macovei. în continuare, au luat cuvîntul acad. Al. Philippide, prof. univ. G. C. Nicolescu, acad. Victor Eftimiu, prof. univ. Alexandru Bălăci.în încheierea adunării festive a fost prezentat un festival literar- muzical, care a cuprins recitări de versuri, fragmente din piesele scriitorului, cîntece pe versuri de Alecsandri. $i-au dat concursul artiștii poporului George Calborea- nu, Ion Dacian și Miluță Gheorghiu, artiștii emeriti Magda Iancu- lescu, Irina Răchițeanu-Șirianu și alții, precum și corul Filarmonicii de stat „George Enescu“

five
La lașiLa Casa de cultură a sindicatelor din Iași a avut loc o adunare festivă consacrată împlinirii a 75 de ani de la moartea lui Vasile Alecsandri. Cuvîntul <țe deschidere a fost rostit de prof. univ. Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza“. Au mai vorbit prof, univ. Al. Dima, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, prof. univ. Ilie Grămadă, directorul Teatrului Național, și prof. univ. Gavril Istrate. Poetul George Lesnea a citit versuri din creația lui Alecsandri. A urmat un program artistic prezentat de Opera de Stat și Filarmonica „Moldova“ din localitate.(Agerpres)

I
I Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra" (Teatrul de vară din

I parcul Herăstrău) : Tache, Ianke 
și Cadîr — ora 19»30. Teatrul Mun
citoresc C.F.R. (sala Teatrului Mic. 
str, C. Miile nr 12) : Pălăria flo-

Irentină — ora 20. Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase“ (grădina 
Boema) : Carnaval la Tănase —

Iora 20. Teatrul Evreiesc (grădina 
din str. Mircea Vodă nr. 5) : Idei... 
pentru o revistă — ora 20. Circul 
de stat : Circus variété — ora 20.

TE LE VIZ IUNE
■ 19,00 — Jurnalul televiziunii (I).
119,20 — Pentru copii și tineretul 

școlar : Enigma din peștera Nea
gră, emisiunea a Vl-a — Primele

I mistere din ciclul „Cireșarii" de
Constantin Chiriță. 20,00 — Festi
val Vasile Alecsandri — prezentat 
de Teatrul Național din Iași cu 

I prilejul comemorării a 75 de ani
de la moartea scriitorului (trans
misiune de la Iași). 22,00 — Mu- 

Izică ușoară cu formația Paul
Ghențer. 22,30 — Film : „Urmele 
duc la al 7-lea cer" (II). 23,40 — 
Jurnalul televiziunii (II), Sport, 

fi Buletin meteorologic.

[CINEMATOGRAFE

I ARTA Destinul cărților»

(Urmare din pag. I-a)

— Mă mai întrebi ? Pared n-al ști 
că destinul cărților e strins legat de 
destinul oamenilor. Iar intr-o socie
tate ca a noastră, care face totul 
pentru un înalt nivel de cultură al 
oamenilor, asemenea cârti ar avea 
o unică soartă : aceea de a fi citite. 
Dau și în scris I

SCRIITORULUI
viață de o mare

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

istoric, naștere
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n 
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Cu oÎntindere în timp, răspun- zlnd cu devotament de patriot si cu talent de artist înzestrat la necesitățile momentului Alecsandri a datunei opere literare multi- laierale. Condițiile de e- xistență prielnice, o bună formație culturală de nivel european, călătorii și relații numeroase și interesante, o fire generos dăruită, o sensibilitate largă și sinceră au contribuit • la alcătuirea unui univers literar unitar și original, derivat din structura particulară a romantismului românesc, activ, militant.A pornit ca mai toți romanticii români de sici și romantici in timp ; a descoperit după aceea folclorul și, impuls comun cu al celorlalți colegi de generație și revoluție, cristalizat fn programul Daciei literare, a exaltat trecutul național, poezia populară, peisajul autohton și omul de rind al țării sale, aruncind priviri critice asupra stărilor de lucruri sociale și politice de atunci.De aceea, opera lui Alecsandri cuprinde, In linii largi, două secțiuni. Prima, de factură romantică, tlnzînd la înălțarea o- biectului evocat, în scopul exemplarității, Înfățișează scene, eroi, peisaje, a căror dimensiune firească e măreția ori intensitatea ieșită din comun a pasiunilor. Mari sentimente patriotice fi tnsufleteso pe unii, ca pe Ștefan cel Mare și ostașii săi In Dumbrava Roșie, pe Ursan și Dan in Dan, căpitan <ie plai, pe haiduci in toate ciclurile de poezii spiratie istorică, întunecate orbesc altora, ca in Grui unde întreg poemul atinge remarcabile valori, menite să pună in lumină personajul demonic. Despot Vodă, una din cele mai reușite drame istorice, are ca erou un aventurier care lucrează sub imbol- ul dorinței neostoite de rărire.Dragostea, nelipsind din 'talogul antice, .ici din ori fn versuri a poetului nostru. De la Steluța la Buchetiera din Florența ori Dridri, Iubirea apare in variate ipostaze, dăruind Îndrăgostitului un țel urmărit cu fervoare, zugrăvind un ehip de iubită —■ uneori convențional, dar alteori atingind fn mod fericit o coardă autentică, așa eum se Intîmplă fn versuri de ținuta aceluia consemnează unicité —a Intilnirii : „Pe cînd eram tn lume tu singură și eu...* Stilul romantio capătă eu el rezonanțe noi. Temperamentul său artistio echilibrat, de romantio solar, a moderat excesele gustului romantio și a evitat retorismul deși a folosit grandilocvența. Hiperbola l-a fost familiară ca oricărui romantio, oa Iul Byron ori Hugo, ca șl comparația care -plastic căutat, adăugind textului încă un element de natură ori unul moral.A făcut și din epitet instrumentul expresiei sale. modellndu-1 ca putere de sugestie chiar atunci cînd nu-i dădea prea multă varietate. Maestoasă, gigantică, divină, urieș, măreț, fantastic, nemărginit. aplicate la peisaje ne 1... grandioasele i

la cla- acelașiintr-un

de tn- Patimi viața Singer,

pasiunilor ro- nu poate lipsi opera tn proză

Intensiflaă efectul

11 eroi oriIntroduc în=________ dimensiunipe care poetul le dă ea*

menilor și naturii. Aspru, năpraznic, cumplit, întunecos se alătură la individualizarea unui personaj de legendă populară.Fantastic, tainic. palid, misterios, feeric creează atmosfera de vrajă, incan- tatorie, care trezește fiorul și sentimentul de taină romantică, necesară mai cu seamă scenelor folclorice ori celor de natură și dragoste, umbrite de vis. Acestea vor fi de altfel reluate de Eminescu în prima sa perioadă de creație și adfnclte fn direcția puterii de sugestie și a plurivalenteiîn scenele romantice, o dinamică specială mișcă elementele peisajului după legile contrastelor între umbră și lumină, bine mî- nuite, întărind acțiunile și alcătuind cadrul cel mai nimerit pentru eroul și trăirea romanticăîn cea de-a doua secțiune a operei, poetul se simte parcă în mai largul său. E vorba de proza cu caracter memorialistic de comedii, literatură observație realistă a menilor și moravurilor celei vremi, și In care sînt fixate aspecte ale momentului istoric oglindite fn înfățișarea oamenilor si locurilor românești Stările de la noi sînt privite arareori cu melancolie, foarte ades cu umor și o ironie specifică lui Alecsandri care înregistrează, deopotrivă, șf ridicolul și pitorescul. Iașii în carnaval, seria Chirițelor, Rusaliile schițează cu creion fndeminatic și rapid personaje grotești, cu contururi îngroșate, scoase din- tr-o lume de vechituri ridicole, sortite doar rîsultii și pieirii. în istoria dramaturgiei românești, comediile lui Alecsandri sînt remarcabile și prin calitățile lor de tehnică propriu- zîsă Chiar dacă situațiile s-au învechit și unele personaje și-au pierdut din hazul pe care-1 aveau pentru contemporani, scenetele. vodevilurile, chiar șl adaptările stfrnesc interesul prin construcția foarte concisă, prin verva comică, prin ritmul viu al replicilor șl prin poanta anecdotică. Alecsandri a făcut destul de mult în tehnica genului cu talentul său, așa îneît pînă și Ion Luca Caragiale a avut de învățat de la el.De proza memorialistică se leagă valori dintre cele mai statornice ale operei artistului Călătorul a- cesta neobosit, care a fost un neîntrecut ..causeur* st anecdotist, a relatat impresii, peripeții. fntflniri intr-un stil fermecător, necăutat, expresie a unei personalități echilibrate, măsurate după gustul clasicizant care coexistă fn literatura noastră cu cel romantic Ochiul său exersat a prins peste tot pitorescul, efectul de contraste In forme șf culori șf 1-a sugerat mai cu seamă în cadrul peisajului românesc Aici repedea prefacere. evoluția social-po- littcă foarte rapidă din prima jumătate a secolului al XTX-lea au dus la o inegalitate de condiții de existentă izbitoare Si fn Istoria unul qaibîn. dar mai ales în Iașii în 1844 și în Balta Albă, imaginile întemeiate pe antiteza moderată, pe enumerările șl acumulările fără exces înfățișează „asel amestea

și de oa- a-

de toate contrastele" face pe un străin creadă „cînd intr-o din Oceania, cînd capitală a Evropei* Albă), acel „teatru cu poleituri lipite împreună", actori sint „lu- sărăcia" (Iașii în Umorul retinut ascunde, ca peste

care să se insulă intr-o (Balta curios, șidecorat broderie ai cărui xul și 1844). abia tot, viziunea critică a scriitorului, ușor de descoperit în sensurile narației despre locurile natale.Temperarea voită a modului de expresie romantic prin alternarea scenelor sau efuziunilor foarte puternice cu efecte ori cuvinte hazlii, îmblînzirea vreunei porniri retorice prin comentariu umoristic aduc mereu aminte de măsura clasică a gustului lui Alecsandri Lucrul e vizibil mai cu seamă în Călătorie în Africa, unde peisajul pitoresc, exotic, deosebit de plăcut poetului, și descris cu paletă romantică bogată alternează cu anecdote și întîmplări dintre cele mai hazlii De altfel și o aparentă detașare păstrează un fel de obiectivitate a narației care dă o tinerețe permanentă prozei lui Alecsandri.Coexistenta viziunii romantice și a gustului pentru structurile clasice din proza realistă a lui Alecsandri e specifică și creației tlrzii, strălucite, a pastelurilor. Sensibilitatea poetului, și vizuală și auditivă, deschisă de la Început spre natură, a fost sporită pe de o parte prin călătorii, pe de alta prin contactul cu fantasticul popular, și în sfîrșit prin contemplarea capodoperelor picturii occidentale. Se simte din Pasteluri observația atentă a naturii reunind miniaturalul cu universul mare în sinteze armonioase, de mari întin-

deri, cu perspectivă și a- dincimi care sugerează artele figurative. $i aici în- tîlnim o mișcare necontenită a norilor, a umbrelor, a apelor, mișcarea romantică, fluxul caracteristic al formelor. Uneori mișcarea exterioară se unește ori e înlocuită de una afectivă, printr-o poantă ironică, ori anecdotică, semănind cu procedeul din proză. (Așa în Noaptea, fn Balta etc.). Un simt al culorii înnăscut, dar și educat, cum spuneam, dă o rară varietate cromatică nobilelor tablouri care sînt Pastelurile. Uneori întil- nim monocromii rafinate ca în Iarna. Sania, Miezul Iernii ; cuarele cu pete în primMalul Șiretului, ori Concertul în luncă. Jocurile de valori, de umbre și lumini, iubite de romantici se arată In Tunetul, tn Vinătorul, Balta și atltea altele.O oarecare concesie făcută gustului epocii se vede fn coloritul viu dar convențional al pastelurilor chinezești și arabe. Nici acestea Insă nu sînt lipsite de o oarecare gratie.Muzical și plastic in creația Pastelurilor, poetul a dat mai ales aci valori de culme, versuri geniale care tl prevesteau pe Emi- nescu i „în poiana tăinuită unde zbor luciri de lună...*Alecsandri a închegat o operă foarte întinsă care în punctele ei (destul de numeroase) de înaltă reușită artistică, atît tn teatru, în proză, cît și în poezie reprezintă valori trainice de la care au pornit și pe care s-au putut sprijini urmașii mai tineri dintr-un alt moment istoric, și mai presus de alții Emi- nescu și Caragiale. A fost un mare și nobil scriitor : se eade să-l einstim eum se cuvine.

alteori, găsim a- delicate pe fundal, de culoare intensă plan, în final ca în

Ei bine, astăzi nu ne mai sperie ti
raje de 60 sau chiar WO de mii. Se 
știe, bunăoară, cu ce interes e cău
tată cartea politică. îți mărturisesc 
că nici pînă astăzi n-am reușit să 
satisfacem toate cererile cu privire 
la documentele Congresului al IX-lea 
deși e vorba de mari tiraje de masă. 
Sau privește standul de șliinfd și 
tehnică. Citesc în presă despre uzi
ne noi, despre utilate complexe, des
pre tehnica modernă. Află că am în
registrat personal aceste succese, 
aici, în librărie. Industria ne trimite 
tot mai multi cumpărători.

— V-a sosit ..Bel A mi" de Mau
passant ? — ne întrerupe dialogul o 
femeie între două vîrste.

— Nu încă, 
și librarul dă 
de rău.

— Vezi, ml 
noi necazurile noastre. Cartea asta 
e anunțată mai de mult în colecția 
„Biblioteca pentru tofi".

— Bine, 
mînal.

— Așa 
însă... Știi 
pierd uneori cititori ? Dacă aș fi di
rector de editură m-aș bate pentru 
apariția chiar la zi fixă Asta îl edu
că pe cititor, știe exact cînd să trea
că prin librărie ca să-șt cumpere nu
mărul următor al colecției.

— Poate mai ai și alte pretenții, 
îl Iscodesc.

— Ce-I drept, mal am. Am să mă 
opresc tnsă la una singură, prove
nită din dorința de informare tot 
mai largă a cititorilor noștri de azi. 
Să mă explic : după ce a terminat 
școala, după ce și-a însușit o mese
rie. setea de investigare, a tînăru- 
lul tn special, continuă. El dorește 
să-și aprofundeze cunoștințele pro
fesionale sau într-un alt domeniu 
spre care simte atracție, dar nu mai 
are la îndemfnă sfatul profesorului 
sau al profesorului-maistru pentru 
că a terminat școala și a devenit 
ceea ce se numește un „cititor au
tonom“. Cum îl sprijinim, cum ti 
stimulăm f Există o „busolă“ desco
perită de mult șf redescoperită fn 
zilele noastre : enciclopedia. Mă re
fer. bineînțeles, la enciclopedia de 
nivel mediu, cu un bogat conținut 
informativ, riguros științific, dar tra
tat intr-un stil viu șl larg accesibil. 
Cite subiecte ar putea oferi numai 
tehnica ? Nu te-ar interesa o 
clopedie a motorului ? dar a 
lului ? dar una a animalelor ? 
ta, istoria, cultura și arta pot 
ra numeroase subiecte pentru 
clopedii uzuale, cuprinzind informa
ții și cunoștințe de bază dintr-un 
domeniu sau altul și trimiteri la lu
crări esențiale în disciplina respec
tivă.

— Iți amintești, l-am întrerupt, de 
vechiul dicton : fiecare carte își are 
soarta sa ? Ce soartă crezi că ar 
avea aceste enciclopedii uzuale ?

la noile obiective
industriale

Si noi o așteptăm — 
din umeri cu părerese adresează, avem și

dar

ar 
că

colecția apare săptă-

trebui, în realitate 
din pricina asta se

enci- 
meta- 
Știin- 
suge- 
enci-

(Urmare din pag. I-a)

— Este adevărat că au exisfaf unele 
întîrzieri. Dar după ce majoritatea 
instalațiilor, conductelor și fifinguri- 
lor restante au sosit pe șantier, timpul 
pierdut a fost recuperat. Înfîrzierea 
finisajelor și necesitatea unor reme
dieri se daforesc în bună măsură nu
meroaselor completări făcute de be
neficiar sau de proiectant, după ca 
instalațiile au început să funcționeze. 
Cu 
crări 
ca 
și în faza finală au fost date nume
roase note suplimentare, peste pro
iect. Nu contestăm necesitatea aces
tor completări. Dar ele să fie predata 
la timp, dfndu-ne astfel posibilitatea 
să urgentăm execuția lucrărilor. Pen
tru a putea rezolva operativ proble
mele care apar în timpul execujiei, 
consider că este absolut necesară o 
asistență tehnică permanentă din 
partea proiectantului — IPROCHIM 
București — pînă la Intrarea tn func
țiune a fiecărui obiectiv.

alle 
în 

de

cuvinte, 
ultima 

olefine,

Montarea ultimelor 
utilajeîncepute în 1962, lucrările de pe Combinatului de indus- a lemnului din Sighetulșantierul trializare

Marmațiel se apropie de sfîrșit. în prezent, atenția constructorilor este concentrată asupra ultimului o- biectiv — fabrica de mobilă curbată — care urmează să funcțiune curînd.
— Peste 90 la sută din 

utilajele necesare au sosit 
și au tos* monlate în întregime, ne-a 
spus tov. Ivan Smuleac, inginer șef 
al combinatului. în secjiile unde mon
tajul s-a terminat se efectuează pro
bele tehnologice. Totuși, o parte din 
lucrările de montaj nu se desfășoa
ră în ritmul planificat, deoarece unii 
furnizori nu respectă contractele în
cheiate. Sînt în restanjă cu livrările 
întreprinderea mecanică Roman și 
i.R.U.M.-Vatra Dornei. De aceasta răs
punde și conducerea Direcjiei combi
natelor în construejie din Ministerul 
Economiei Forestiere. Ea nu a urmă
rit ca livrarea unor mașini și piese să 
se facă la timp, deși cunoaște bine 
termenele de punere în funejiune a 
obiectivelor în construejie.Vizitînd fabricile de placaj și de mobilă, rămii plăcut impresionat de calitatea lucrărilor. Firesc, te aștepți ca și în ultima fabrică — cea de mobilă curbată — să în- tîlnești același nivel al execuției. Constructorii au acumulat experiență, dar... pardoselile din secțiile de finisaj prezintă denivelări, între altele, din cauză că cele două unități constructoare nu și-au eșalonat lucrările rațional. După ce șantierul 510 execută șantierul 506 efectuează spargeri pentru instalarea conductelor. Remedierile sînt făcute apoi în grabă, inestetic. Beneficiarul susține că la execuția acestor lucrări nu există asigurată asistența tehnică, tasarea se execută defectuos, aprecierile de nivel se fac după ochi.în fața unor asemenea deficien
te de calitate, ing. Victor Roșea, șeful lotului, declară senin : Nici nu e necesar ca pardoseala să fie perfect orizontală (!?)... Ciudat mod de a gîndi ! Atît el, cît și conducerea șantierului ar trebui însă Să știe — și totodată să dovedească în practică — că intrarea în faza finală a unei construcții nu poate nicidecum să constituie un motiv pentru slăbirea exigenței față de calitatea lucrărilor.

intre în
mașinile și 
pe șantier

finisajele,

Cu prilejul raidului a reieșit necesitatea ca pe fiecare șantier fie luate măsuri eficiente, menite să ducă la accelerarea ritmu- de execuție în vederea scurtării termenelor de punere în func-să Iul țiune a noilor obiective industriale, concomitent cu îmbunătățirea calității, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al lucrărilor de construcții montaj. Așa cum prevăd documentele Congresului al IX-lea al P.C.R organele și organizațiile de partid trebuie să intensifice munca politică în rîndurile constructorilor, să exercite un control sistematic și exigent asupra activității șantierelor. Ministerele beneficiare trebuie să întreprindă de urgență 
analize temeinice pe șantiere și, împreună cu constructorii, să sta
bilească măsuri pentru urgentarea tuturor lucrărilor. Sînt întrunite condiții ca, prin concentrarea eforturilor tuturor factorilor care concură la realizarea investițiilor — beneficiari, constructori, proiec- tanți, furnizori de utilaje tehnologice și de materiale — planul de investiții și de punere în funcțiune pe 1965 în regiunile amintite să fie îndeplinit întocmai.

UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Sala Palatului — ora 17, seria de 
bilete 1504 șl ora 20, seria de bi
lete 1500, Patria (completare Lec
ție în infinit) — 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21. SAMBA : Bucu
rești (completare Simetria) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, Modern 
(completare A cui e vina?) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Stadionul 
Dinamo (completare Simetria) — 
ora 20, Arenele Libertății — ora
20. HOȚUL DE PIERSICI : Repu
blica (completare Fata de pe So
meș) — 9,45; 12; 14,15; 16,45; 18,45;
21, Grădina Doina (completare 
Fata de pe Someș) — ora 20, Festi
val (completare Fata de pe So
meș) — 10; 12.15; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, rulează șl la grădină — ora 20, 
VIATA DIFICILA : 
9; 11,15; 13,30;
Excelsior — 10; 
20,45, Expoziția 
ora 19,30 
RULUI WEIR : Carpați — 9,45; 
12,30; 15,15: 18; 20,45, Floreasca — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Flamura
— 9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45, Gră
dina Progresul — ora 19,30. CA
RAMBOL : Capitol (completare 
Satul din Ucraina noastră) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, rulează 
și la grădină — ora 20, Feroviar 
(completare Satul din Ucraina 
noastră) — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Melodia (completare 
Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 
9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21. CU
LORILE LUPTEI — cinemascop : 
Victoria (completare La o parte, 
taiga ! — cinemascop) — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Grivlța (com
pletare Lucrările Marii Adunări 
Naționale) — 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30, Tomls (completare Lucrările 
Marii Adunări 
12; 14; 16;
și la 
UNORA 
Central 
19; 21,15, 
lează șl
CĂPITANUL DIN TENKES (am
bele serii) : Lumina — 9,30; 13; 
16,30; 20, Bucegl — 10; 16; 20, ru
lează și la grădină — ora 19,30. 
LOGODNICELE VÄDUVE : Union 
(completare Șl atunci...) — 15; 17; 
19: 21. PROGRAM PENTRU CO
PII : Doina — ora 10. DINTELE 
DE AUR : Doina — 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30. LOGODNICUL I
Timpuri noi (completare La car
naval — Poveste din Tanganlca — 
Comorile orașului scufundat) — 
10—21 în continuare. APORT, 
MUHTAR ! — cinemascop : Glu- 
leștl (completare Acolo unde Car- 
pațli întîlnesc Dunărea — cine
mascop) — 16; 18,15; 20,30, Miorița 
(completare Acolo unde Carpațli 
întîlnesc Dunărea — cinemascop)
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. AH,
EVA : Cultural — 15; 17; 19; 21. 
BANDA : înfrățirea între popoare 
(completare Zilele Sighișoarel) — 
10,30; 15,45; 18; 20,15, Rahova (com
pletare Prietenul meu Max) — 16; 
18,15, rulează și la grădină — ora 
20. IANOȘIK — cinemascop (am
bele serii) : ~
continuare.
(completare 
16,30; 18,45,
— ora 20,
Construim) — 16; 18,15: 20,30. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI ,• 
Cosmos (completare 180 de zile ÎI 
Atlantic) — 16; 18; 20.

Luceafărul — 
15,45; 18,15; 20,30, 

12,30: 15,30; 18;
Piața Scînteii — 

PROCESUL PROFESO-

Naționale) — 10; 
18,15; 20,30, rulează

grădină — ora 10,15. 
LE PLACE JAZZUL :
— 0; 11,30; 14; 18,30;
Arta — 15; 17,80; 10, ru
la grădină — ora 19,30.

Dacia — 9,30—20 în 
DOMNUL : Buzeștl 

Construim) — 11; 14,15; 
rulează și la grădină 
Viitorul (completare

Peste zece mii de absolvenți ,ai învățămîntului universitar sau 
pedagogic $i ai școlilor pedagogice s-au îndreptat zilele acestea 
spre noile lor locuri de muncă. Proaspeții profesori și învățători — 
promoția 1965 — așteaptă acum cu emoție ziua primei lecții, cel mai 
greu și mai exigent examen pe 
dată.

începețis-a înde- dorință—
Din, noua promoție am ales, la întîmplare, doi tineri șl l-am întrebat :— Cu ce gînduri vă activitatea î— Cu gîndul că mi plinit cea mai marerăspunde Marla Florea, absolventă a Institutului pedagogic din Deva. Tml sînt dragi deopotrivă și orașele și satele. Deși nu sînt din partea locului, mi-am ales o școală din Intregalde — comuna cea mai îndepărtată de centrul raional Alba. Desigur, nu-mi va fl ușor, știu bine ; dar mă bucur că-mi voi putea alătura eforturile la strădaniile tuturor cadrelor didactice de a asigura, la un nivel tot mai înalt, pregătirea multilaterală a tineretulu! pentru viață. Sînt convinsă că și în satul a- cesta, ca oriunde tn patria noastră, există largi posibilități pentru a munci cu mult folos, pentru a-ți perfecționa continuu pregătirea.La aceeași întrebare ne-a răspuns șl Aron Popa, absolvent al institutului înainte amintit.— Cînd am aflat că sînt repartizat la școala din Ghelar, m-am bucurat foarte mult. Și știți de ce ? în copilărie, am fost și eu la această școală. Sînt mîndru că-mi

care l-au avut de susținut vreo-

încep activitatea Ia catedră, în anul unui eveniment deosebit de important în istoria țării noastre : Congresul al IX-lea al P.C.R. Pornesc la lucru cu hotărîrea de a contribui la realizarea sarcinilor puse de congresul partidului în

școala generală din Șugag, raionul Sebeș, Ana Schwartz, profesoară la școala din Folia, Pavel Silvia șl Gavril Endröfi, profesori în comuna Tormac, raionul Deta, Maria Filip, învățătoare din Banu Mare, raionul Hațeg — toți cei care se pregătesc să urce peste cîteva zile la catedră.Este cu totul firească grija cu care sînt înconjurați tinerii profesori de colegii lor mai vîrstnici și de reprezentanții organelor locale. „în această toamnă, regiu-

Există însă și „absenți* printre noii învățători și profesori.— De ce nu vrei să-ți iei postul în primire î — am întrebat-o pe Ana Salcu.— Vreau la o școală din oraș.— Dar ai consimțit să mergi la o școală în raionul Deva, unde 
e nevoie de dumneata.— Păi, m-am răzgîndit.— Așa de repede ?— Mi-a spus cineva că am de mers un sfert de oră cu autobuzul...

10 000 DE TINERI URSĂ LA CATEDRĂ
fața slujitorilor școlii, cu dorința de a transmite elevilor mei pasiunea pentru știință și cultură, interesul pentru lectură, de a-i e- duca în spiritul dragostei față de partid și popor, al patriotismului socialist, al respectului față de muncă, în spiritul celor mai nobile idei ale omenirii, Ideile comunismului. Mă voi strădui, din toate puterile, să îndeplinesc cu cinste îndatoririle ce-mi vor reveni. Voi participa cu bucurie, alături de ceilalți intelectuali, la răspîndirea cunoștințelor științifice și culturale în rîndul oamenilor muncii.La fel gîndesc șl ceilalți colegi de promoție : soții Elena șl 
Liviu Cosma, care vor preda la

nea Hunedoara a primit 400 de absolvenți care au fost repartizați în școli sătești și în centre industriale. Pe cei care s-au prezentat la noile lor locuri de muncă — ne relatează tov. Cornel 
Stoica, vicepreședinte al Sfatului popular al regiunii Hunedoara — i-am întîmpinat așa cum se cuvine. în primul rînd, le-am asigurat locuințe, li s-a acordat indemnizația de instalare*.în numeroase localități, profesorii mai vîrstnici au ieșit in în- tîmpinarea noilor colegi. Făcînd oficiul de gazdă, directorii de școli i-au condus la noua lor locuință, le-au arătat clasa în care 
vor preda.

Este firesc ca tînărul sau tînăra care sosește într-un sat necunoscut să întrebe cît de repede se poate ajunge cu mijloacele de transport în centrul orășenesc mai apropiat. Dar de-aici și pînă la a face mofturi e mare deosebire. La drept vorbind, chiar și în oraș trebuie să călătorești uneori mai mult de 15 minute. Probabil că mirajul promenadei pe asfalt și-a spus șl în acest caz cuvîntul. Altă explicație ou greu s-ar putea găsi.Emoții, bucurii ori necazuri au nu numai absolvenții.Tov. Ilarion Spătaru, șeful secției de învățămînt a Sfatului popular al regiunii Banat, ne ara-

tă un dosar doldora de cereri ale unor absolvenți care încă nici nu s-au prezentat la posturi și „roagă* să fie mutați în altă parte. Iată una dintre ele, însoțită de o adresă a Bazei de cercetări științifice din Timișoara a Academiei : „Vă rugăm să avizați favorabil modificarea repartizării tov. Doina Bogdan, absolventă a Universității din Timișoara, pentru a fi repartizată la sectorul de lingvistică din cadrul bazei*.Nu puteau oare petiționara și instituția amintită să se hotărască mai devreme ? Se pare că da. Pare paradoxal, dar am întîlnit și absolvenți, din fericire puțini la număr, care insistă să fie încadrați nu pe posturile încredințate de profesori titulari, ci ca funcționari educatori la preșcolari, sau în orice altă funcție, numai de dragul de a rămîne în oraș. Unii dintre ei poate că-și vor vedea „visul cu ochii*. Dar cu ajutorul cui? Al unor conducători de Instituții care se gîndesc numai la „schema* lor și uită că acești tineri au fost pregătiți să devină profesori, că școala are nevoie de el.Peste cîteva zile, miile de școli din tara noastră își redeschid porțile. 10 000 de învățători și profesori vor ține prima lor lecție. Ei se vor bucura, desigur, de întregul sprijin al colectivelor didactice din care tac de acum parte, al directorilor de școli și birourilor organizațiilor de partid.Le urăm succes 1
Aurelia GOLIANU

Ieri în țară : Vremea a 
fost frumoasă șl căldu
roasă, cu 
mal mult 
tatea de
Temperatura 
înregistrat

cerul 
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variabil, 
în jumă- 
a țării, 

aerului a 
o ușoară

creștere, fiind cuprinsă 
la ora 14 între 22 grade 
la Sulina șl Mangalia și 
31 de grade la Giurgiu, 
Alexandria, Roșiorii de 
Vede și București. In 
București : Vremea a 
fost frumoasă și căldu
roasă, 
senin, 
slab.
ximă a atins 32 de grade.

cu cerul mai mult 
Vtntul a suflat 
Temperatura ma

din 
va fl 
cădea

începînd
Cerul 
Vor
Temperatu-

scădere către

Timpul probabil pen
tru zilele de 12, 13 și 14 
septembrie. în țară : 
Vremea devine ușor in
stabilă,
vestul țării, 
schimbător, 
ploi locale, 
ra în
sfîrșitul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, Iar 
maximele între 18 și 28 
de grade, local mal ri
dicate în 8ud-estul țării.

In București ! Vreme 
tn general frumoasă șl 
călduroasă la Începutul 
intervalului, apoi devine 
ușor instabilă, favorabi
lă ploii slabe. Tempera
tura în creștere la în
ceput, apoi în scădere 
ușoară.
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PARIS După conferința de presa 
a președintelui Franței

VIETNAM SCURTE ȘTIRI

//ADIO INTEGRĂRII 5

N.Ä.T.O. și Piața comună 
sub umbra incertitudinilor

Declarațiile făcute de ge
neralul de Gaulle în cadrul 
conferinței de presă din 9 
septembrie sînt comentate pe 
larg atît în Franța cîf și peste 
hotare. Agenția „France 
Presse” transmite următoarea 
interpretare dată de „cercu
rile pariziene autorizate” pa
sajelor relative la Piața co
mună și la N.A.T.O. : „Franța 
cere o modificare a tratatului 
de la Roma (în baza căruia 
a luat ființă Piața comună) 
fără a fi vorba de o revizuire 
formală a frafatului și va face 
propuneri relative la o reor
ganizare a N.A.T.O. anul vii
tor". „în ce privește 
N.A.T.O., continuă agenția, 
generalul de Gaulle a arăta* 
pentru prima oară în public 
că revizuirea organizației va 
frebui să aibă loc cel mai 
tîrziu în 1969. Franța, se spu
ne în cercurile autorizate, va 
cere îndeosebi să fie înde
părtate orice dispoziții pre- 
văzînd o integrare, căci, după 
cum a spus generalul însuși, 
integrare înseamnă «subor
donare».

Făcînd o caracterizare a 
primelor comentarii din străi
nătate, A.F.P. scrie : „O re
punere în discuție a principii- 
'or integrării Europei (occi
dentale) și ale organizației a- 
tlantice, aceasta este în linii 
mari interpretarea dafă în 
principalele capitale europe
ne declarațiilor făcute de ge
neralul de Gaulle în cursul 
conferinței sale de presă. A- 
genția engleză Reuter a- 
preciază că „președintele 
Franței a proclamat din nou 
marea sa temă pentru Fran
ța : ea trebuie să aibă un rol 
de jucat în lume. Politica ei 
nu trebuie să fie determinată 
de nici un fel de presiuni din 
afară”.

în R.F.G., președintele par
tidului social-democrat, Willy 
Brandf, a declarat : „Nimeni 
nu trebuie să închidă ochii 
în fața faptului că, cu înce
pere din 1969, N.A.T.O. va 
înceta să existe, sub forma 
sa actuală. De Gaulle refuză 
orice continuare a integrării 
europene... Germania se află 
înfr-o anumită măsură între 
două scaune... de Gaulle a 
precizat ce vrea. Este timpul 
să se spună acum ce vrea și 
Republica federală*. în ce-l 
privește, Adenauer a recunos
cut, în cursul unui mifing 
electoral, că „relațiile dintre 
Franța șl R.F.G. nu mai sînt 
astăzi ceea ce își închipuise 
el cu ani în urmă*.

Tn cercurile de la Bruxelles, 
unde se află sediul Pie
ței comune, declarațiile Iul da 
Gaulle au fost primite cu pe-

simism. Un diplomat acredi
tat pe lîngă Comisia Pieței 
comune a declarat : „Confe
rința de presă a generalu
lui de Gaulle înseamnă o în- 
mormîntare „clasa întîi’ 
pentru Comunitatea Econo
mică Europeană în forma e> 
actuală”.

„Criza Pieței comune con
tinuă, cu circumstanța agra
vantă că generalul de Gaulle 
a spus adio Europei integra
te — aceasta este prima im
presie care predomină în 
cercurile vesf-europene de 
la Bruxelles, după confe
rința de presă a șefului sta
tului francez", transmite și 

France Presse. în 
se subli-

a generalu- 
Președintele 
că „alianfa 

să fie men- 
perfecfionafă în

agenția 
cercurile amintite 
niază că este pentru prima 
dată cînd generalul de 
Gaulle a pus în cauză afît 
de explicit și în mod public 
Tratatul de la Roma și a ce
rut revizuirea textelor care 
constituie fundamentul Piefei 
comune. Se apreciază, po
trivit aceleiași agenții, că 
șeful sfatului francez și-a ma
nifestat în mod clar intenția 
de a determina inifierea unor 
tratative cu celelalte guverne 
ale statelor membre în vede
rea modificării dispozițiilor 
„supranationale" ale Trata
tului de la Roma. Dar condi
țiile pe care le impune unor 
asemenea tratative par greu 
de acceptat de către ceilalți 
parteneri.

în sfîrșit, la Paris se con
sideră că declarațiile făcute 
joi seara de președintele 
Johnson și secretarul de stat 
Dean Rusk, care au elogiat 
alianfa atlantică, constituie 
un răspuns neoficial la con

ferința de presă 
lui de Gaulle. 
Johnson a spus 
atlantică trebuie 
ținută și
permanență pentru a servi 
aspirațiilor comune". „Este 
natural, a adăugat el, ca fie
care din membrii N.A.T.O. 
să aprecieze această alianță 
din propria sa perspectivă”.

Corespondentul U.P.I. din 
Washington relatează, refe- 
rindu-se la declarațiile fă
cute de „unele oficialități ale 
administrației”, că 
elaborează planuri privind 
mutarea sediului și bazelor 
N.A.T.O. din Franța, în cazul 
în care această țară se va 
arăta mai departe hotărîtă să 
se retragă treptat din alian
ță”. După ce arată că alege
rea cea mai probabilă pentru 
un nou sediu al N.A.T.O. ar 
fi Germania occidentală, co
respondentul adaugă : „Se 
crede că discuțiile duse pînă 
acum în surdină, în legătură 
cu planurile de eșafodare a 
N.A.T.O. fără Franța, dacă 
acest lucru va deveni nece
sar, vor lua amploare după 
începutul noului an, dat fiind 
că trebuie să se aștepte mai 
întîi alegerile din Germania 
occidentală și alegerile fran
ceze din decembrie. Obser
vatorii diplomatici 
părere, 
tul, că 
S.U.A. 
chează 
atac al 
împotriva 
Gaulle”.

„S.U.A.

sînt de 
încheie coresponden- 
dezvăluirea planurilor 
pentru N.A.T.O. mar- 
începuful unui conira- 
administrafiei Johnson 

intențiilor lui de

AI. GHEORGHIU

AL TREILEA CANDIDAT
PENTRU ALEGERILE PREZIDENȚIALEAnunțarea candidaturii lui François Mitterrand la președinția republicii a avut, joi, efectul unei „bombe“ în cercurile politice de la Paris, a transmis agenția France Presse. Din punct de vedere politic el se situează la centru stînga. Declarația sa de candidatură a fost făcută cu titlu personal, în momentul cînd partidele de stînga țineau ședințe pentru a-și defini poziția față de alegerile prezidențiale de la 5 decembrie. F. Mitterrand este al treilea candidat declarat pentru alegerile prezidențiale. Ceilalți doi se plasează, din punct de vedere politic, la extrema dreaptă — Jean Louis Tixier Vignancour — și la dreapta — Pierre Marcilhancy, senator liberal, neaparținînd nici unei formațiuni politice.

încheierea congresului
SINDICATELOR BRITANICELONDRA 10 (Agerpres). — Vineri după-amiază au luat sfîrșit la Brighton lucrările celui de-al 97-lea congres anual al sindicatelor britanice (T.U.C.). Congresul a adoptat patru hotărîri care, potrivit observatorilor politici, sînt menite să ajute pe primul ministru să calmeze „furtuna“ care îl așteaptă la viitorul congres al partidului laburist.Delegații au aprobat politica de venituri preconizată de guvern, care urmărește limitarea majorării

salariilor și creșterea volumului producției. După cum subliniază observatorii politici, guvernul la
burist a putut obține acest rezultat 
numai după ce asupra liderilor sin
dicali au fost exercitate puternice 
presiuni, care au mers pînă 
menințări.Participanții au votat de menea textul unei rezoluții cheamă la reglementareadin Vietnam pe baza soluțiilor prevăzute de conferința de la Geneva din 1954.

Ia a-ase- care crizei

no» CU CĂRȚILE PE FAȚĂ
Nu s-au stins bine 

ecourile privind eșecul 
planului american de 
spionaj „Camelof" și 
iată că ziarele relatează 
despre un nou incident.

Luînd recent cuvîntul 
la o conferință de pre
să, primul ministru din 
Singapore, Lee Kuan 
Yu, a adus la cunoștin
ță că pe fimpul preșe
dinției lui Eisenhower, 
un agent al serviciului 
secref american a încer
cat să miluiască un func
ționar al guvernului din 
Singepore pentru a ob
ține de la acesfa infor
mații secrete. Tentativa 
nu e izbutit, iar C.I.A. 
(Agenția Centrală de 
Informații a S.U.A.), 
mergînd din gafă în 
gafă, i-a oferif „cu ge
nerozitate* lui Lee Kuan 
Yu suma de 3 300 000 
de dolari pentru a mu- 
șamaliza incidentul.

Washingtonul a reac
ționat prompt la acesfe 
dezvăluiri. S-au redac

tat de urgență două 
dezmințiri. Una aparține 
ambasadorului american 
în Malayezia, cealaltă 
— purtătorului de cu- 
vînf al Departamentului 
de Stat.

în urma acestui fapt, 
premierul statului Sin
gapore a organizat o 
nouă conferință de pre
să la care a dat cifire 
unei scrisori, pe care o 
primise la 15 aprilie 
1961, de la secretarul 
de sfat Dean Rusk. în 
scrisoare se spunea : 
„Sfimafe domnule prim- 
minisfru ! Sînt profund 
mîhnit, aflînd că anu- 
miți funcționari ai gu
vernului S.U.A. s-au în
deletnicit cu o activita
te necuviincioasă în Sin
gapore". Deci o recu
noaștere. Lee Kuan Yu 
a mai arătaf că este în 
posesia unor benzi ori
ginale de magnetofon, 
care dovedesc autenti
citatea incidentului pe
trecut în urmă cu 5 ani

și pe care vrea să le di
fuzeze prin radio.

Consfrînse de această 
întorsătură a lucrurilor 
și vrînd să evife uri 
scandal de proporții, o- 
ficialifățile de la Wa
shington, prin in
termediul lui McClos
key, s-au grăbit să-și 
retragă dezmințirile an
terioare și să recunoas
că adevărul. „America 
— scria în legătură cu 
aceasta ziarul „Daily 
Express" — se află în- 
fr-o încurcătură mai 
mare decîf oricare alfa 
de la eșecul afacerii cu 
„U—2". în același fimp, 
în presa americană au 
fosf publicate articole 
care crifică vehement 
metodele pe care le fo
losesc diplomația și 
serviciul de spionaj din 
S.U.A., propunîndu-se 
și unele „soluții" pentru 
evitarea în viilor a unor 
asemenea complicații.

Eugen IONESCU
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TEHERAN 10 (Agerpres). — La Teheran își continuă lucrările Congresul mondial al miniștrilor educației pentru lichidarea analfabetismului, la care participă delegați din 87 de state, reprezentanți ai O.N.U. și ai unor organizații specializate.Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor, conducătorul delegației țării noastre, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățământului, a citit mesajul adresat participanților la congres de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, în care se spune :
„în numele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România și 
al meu personal, am onoarea să 
transmit un călduros salut Con
gresului mondial al miniștrilor 
educației pentru lichidarea analfa
betismului, organizat sub auspicii
le UNESCO și ca urmare a ini
țiativei Majestății Sale Imperiale, 
Șahinșahul Iranului, Mohammed 
Reza Pahlevi.

Doresc să-i asigur pe toți parti- 
cipanții de profunda simpatie față 
de ideea nobilă care a inspirat a- 
cest congres menit să dezbată pro
blema lichidării neștiinței de car
te în lume și a căilor prin care să 
poată fi îndeplinită această sarcină 
umanitară.

Poporul român a cunoscut din 
proprie experiență efectele bine
făcătoare ale lichidării analfabe
tismului în opera de transformări 
profunde prin care a trecut țara 
noastră în toate domeniile vieții 
economice, politice, sociale și cul
turale. Republica Socialistă Româ
nia înțelege să-și aducă în mod 
constant contribuția sa la efortu
rile care se depun astăzi în lume 
pentru găsirea celor mai eficiente 
forme de lichidare a analfabetis
mului în focul promovării progre
sului economic și social al tuturor 
popoarelor, al unei mai bune cu
noașteri și înțelegeri reciproce, ca 
mijloc de consolidare a păcii.

Urez congresului succes deplin 
în realizarea țelului nobil pe care 
și l-a propus“.

la 
Un
de
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au crescut în intensitateSRINAGHAR 10 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, surse oficiale indiene și pakistaneze au declarat că în cursul zilei de vineri au continuat să se desfășoare lupte grele pe fronturile unde sînt angajate trupele celor două părți în conflict.Ministrul apărării al Indiei, C’na- van, a spus vineri în parlament că trupele pakistaneze au lansat un puternic contraatac cu care blindate pe frontul Lahore, ceea ce a determinat, o retragere a trupelor indiene. Lupte grele continuă să se desfășoare la nord de Jammu, a adăugat Chavan, precizînd că în punctul Dara Baba Nanak, trupele pakistaneze au aruncat în aer un pod pentru a stăvili înaintarea indienilor. Agenția Reuter relatează că ambele părți au avut pierderi grele în oameni și armament. Se mai anunță că avioane indiene au bombardat joi seara baza militară pakistaneză de la Sargodha, la 150 kilometri nord-vest de Lahore. Totodată, un purtător de cuvînt al guvernului indian a declarat că joi seara avioane pakistaneze au încercat în repetate rînduri să bombardeze orașul Delhi, dar n-au ajuns la țintă.Vineri dimineața, în orașul Caraci s-a dat o alarmă aeriană care a durat 90 de minute, dar formația de avioane de bombardament indiene nu a reușit să ajungă deasupra o- rașului. Sursele oficiale pakistaneze citate de agenția France Presse confirmă faptul că ostilitățile au

crescut în intensitate. Postul de radio Caraci a anunțat că ofensiva indiană a fost oprită pe toate fronturile și că bombardiere pakistaneze au sprijinit contraatacul întreprins joi seara împotriva trupelor indiene, bombardînd bazele militare Halwara, Pathankot, Jumna- gar, precum și alte localități din nord-estul Indiei. Un purtător de cuvînt al Pakistanului a declarat că trupele pakistaneze au cucerit o serie de poziții de pe frontiera cu India și înaintează spre Amritsar.Secretarul general al O.N.U., U Thant, aflat la Rawalpindi, a avut vineri o nouă întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Pakistanului, Zulficar Aii Bhutto, încer- cînd să găsească soluții pentru a- planarea conflictului indo-pakista- nez. U Thant va pleca sîmbătă la Delhi, pentru a conferi cu autoritățile indiene în aceeași problemă.

• Luate puternice in apro
piere de baza de la Chu Lai
• Bombardamente ale avi
ației intervenționiștilor 
nord-est de Saigon • 
comunicat al postului 
radio „EliberareaSAIGON 10 (Agerpres). — regiunea situată la 30 km sud baza militară americană de Chu Lai, unde de cîteva zile infanteriștii marini americani și trupe guvernamentale sud-viet- nameze întreprind operațiunea denumită „Piranha“, s-au semnalat joi noaptea lupte crîncene între trupele americane și forțele patriotice. Acestea, arată a- gențiile de presă, s-au soldat cu pierderi de ambele părți. Joi seara. un elicopter american a fost doborît de forțele patriotice în provincia Vinh Binh. la 130 km sud-est de Saigon. Totodată, vineri dimineață strategice B-52, care de la baza din insula Guam, au efectuat un nou raid, 21-lea, asupra regiunilor de nord-est de Saigon, unde se presupune că există întăriri ale forțelor patriotice.In ultimele patru luni, anunță postul de radio „Eliberarea“, trupele americane au răspîndit în 200 de rînduri substanțe toxice asupra regiunilor fertile și populate din Vietnamul de sud. A- ceastă acțiune, care constituie o încălcare a convențiilor internaționale de la Haga din 1899—1907 și de la Geneva din 1925, a afectat zeci de mii de locuitori, a distrus un mare număr de animale și a provocat pagube însemnate semănăturilor.HANOI 10 (Agerpres). — în mesajul de protest adresat la 10 septembrie Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam, misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze arată că, la 9 septembrie, mai multe formațiuni de avioane americane cu reacție, decolînd de pe portavioanele flotei a 7-a și de pe baze din Vietnamul de sud și Tailanda, au pătruns în spațiul aerian al R. D. Vietnam bombardîpd și mitraliind centre populate și obiective economice din provinciile Phu Tho, Ha Tay. Thanh Hoa și Nghe An.După ce subliniază că aceste acte agresive constituie o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a R. D. Vietnam, misiunea de legătură cere guvernului S.U.A. să pună capăt tuturor actelor de războiD. Vietnam.

MINSK. Delegația de partid și de stat a R. S. Cehoslovace, condusă de Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, a vizițat vineri Muzeul Marelui Război pentru Apărarea Patriei din Minsk și a depus coroane de flori la Monumentul Victoriei. în aceeași zi, ea a vizitat Combinatul textil, unde a avut loc un miting. A luat cuvîntul Antonin Novotny.
.....................PARIS. Josef Cyrankiewicz, președintele Cow>. Jiului de Miniștri al R. P. Polone, care Întreprindă o vizită oficială în Franța la invitația guvernului frah- cez, a fost primit la 10 septembrie de președintele de Gaulle.

BRUXELLES. La Concursul internațional de com
poziție pentru cvartete de coarde de la Liège, pre
miul întîi a fost acordat compozitorului român Wil
helm Berger pentru compoziția „Epos". La 9 sep
tembrie compozitorul român a fost primit de regina 
Elisabeta a Belgiei.

bombardiereleau decolatcel de-al la

împotriva

Santo Domingo
GENERALUL WESSIN, EXPONENT 
AL ARIPII DE DREAPTA, A FOST 
EXPULZAT

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres). — S-a anunțat că generalul Wessin a fost forțat, sub escortă, 
să părăsească țara cu un avion militar. Sprijinitorii lui, rămași la San Isidro, pretind că el a fost arestat. Agențiile de presă consideră că prin înlăturarea lui Wessin, exponentul aripii de dreapta în viața politică dominicană, care în 1963 a condus lovitura de stat împotriva președintelui Juan Bosch, s-a înlăturat un obstacol important în acțiunea de normalizare a situației din țară. După expulzarea lui Wessin, președintele Hector Garcia Godoy a anunțat la radio și televiziune confirmarea lui Francisco Rivera Caminero în postul de ministru al forțelor armate. La Hanoi (fotografia de sus) și în multe localități ale Republicii Demo

crate Vietnam a fost marcatâ doborirea celui de-al 500-lea avion agresor

Salonic Ziua pavilionului RomânieiSALONIC. Vineri, la tîrgul internațional s-a sărbătorit ziua pavilionului Republicii Socialiste România. Pavilionul țării noastre continuă să fie vizitat de mii de persoane. Presa locală și ateniană publică articole elogioase despre exponatele românești. Ziarul „Ellinikos Vorras“ relevă că

varietatea mărfurilor românești se bucură de aprecierea consumatorilor. Ziarul subliniază, de asemenea, posibilitățile crescînde de export ale României datorită dezvoltării sale economice. Multe dintre aceste produse — este de părere ziarul — pot găsi desfacere pe piața greacă.
SOFIA Arghezi în traducere

în librăriile Sofiei a apărut re
cent volumul intitulat „De ce-aș 
fi trist", care cuprinde versuri de 
Tudor Arghezi, în traducere bul
gară. Alături de Nicolai Zidarov, 
care semnează și prefața, tradu
cerile au fost realizate de un 
colectiv din care fac parte poeți 
bulgari reputați : Elisabeta Bagria- 
na, Nicola Furnadjiev, Blaga Di
mitrova, Hristo Radevschi, Atanas 
Delcev și Al. Muratov. Apariția 
traducerii a fost primită cu un 
mare interes.

Ivan Ruj, critic literar, vicepre-

ședințe al Uniunii scriitorilor bul
gari, ne-a declarat : „Traducerile 
din poezia marelui liric român 
Tudor Arghezi dezvăluie figura 
cuceritoare a acestui eminent artist 
gînditor, exponent fin al unei lumi 
care te farmecă prin simțămintele 
și ideile poetice. Traducerile se 
citesc cu încîntare, lărgesc orizon
tul sufletesc al cititorului, încăl
zesc inima prin adîncul lor uma
nism-, prin patosul lor sincer, cu 
acea înțelepciune care este carac
teristică marilor creatori. Apariția 
volumului „De ce-aș fi trist“ con-

NEW YORK. Lăsînd în urma lut, tn 
Florida, cadavre și distrugeri evaluate 
la mai multe milioane dolari, uraganul 
„Betsy“ s-a îndreptat în direcția nord- 
vest. Peste 100 000 de locuitori de pe 
litoralul Golfului Mexic, din statul 
Louisiana și New Orleans, și-au pără
sit casele și au pornit în panică spre 
nord.

BERLINUL OCCIDENTAL. în noaptea de joi spre vineri, în cartierul Charlottenburg a avut loc o nouă manifestare nazistă, ai cărei participant au purtat pancarte hitleriste. 
bulgară
stituie o contribuție importantă la 
relațiile culturale dintre cele două 
țări.

„Nu este ușor să exprimi în cîteva 
cuvinte impresiile despre poezia 
lui Tudor Arghezi, ne-a spus poeta 
Dora Gabe. Citesc micul volum cu 
aproape 100 poezii din vasta operă 
a poetului român și sînt fericită că 
mă înconjoară o viață autentică, 
că respir atmosfera marii inimi o- 
menești... Mă bucură și gîndul că 
este fiul unei țări prietene nouă“.

C. LINTE

KHARTUM. Frontierele Sudanului cu Congo (Leopoldville), Republica Africa Centrală, Etiopia și Kenya au fost închise pentru a împiedica unitățile secesioniste răsculate să se refugieze în alte țări sau a primi armament din afară.

LIMA. Forțele aeriene peruviene au aruncat bombe cu napalm asupra unei regiun. din 5 Convention, unde ta presupune '■4/*' an. statul major partizanilor. în prezr . spre a- ceastă regiune se îndreaptă o puternică coloană militară.
PEKIN. în seara zilei de 9 septembrie colectivul artistic al Circului de stat din București, care se află într-un turneu in Republica Populară Chineză, a prezentat primul spectacol la Pekin. La reprezentație au luat parte : Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez și vicepremier al Consiliului de Stat, și alte persoane oficiale. Spectacolul a fost primit cu căldură de public.
CAIRO. Oficiosul „Al Ahram" a publicai, ieri, noi 

amănunte cu privire la organizația teroristă „Frăția mu
sulmană", rezultînd din ancheta ce se desfășoară la 
Cairo. Această organizație clandestină era finanțată da 
pactul C.E.N.T.O. Ziarul relevă că unul din conducăto
rii proeminenți ai grupării, Said Ramadan, care condu
cea la Geneva un birou, efectua călătorii în capitalele 
a diferite țări (mai ales vesf-europene) în baza unui 
fals pașaport diplomatic iordanian.

DALLAS (A. F. P.). 
„Personalități sus-puse“ 
au încercat să suprime 
lucruri referitoare la a- 
saslnarea lui John Ken
nedy —■ a declarat joi 
Jack Ruby, ucigașul lui 
Oswald, asasinul pre
zumtiv al fostului pre
ședinte al S.U.A. Ruby 
a compărut în fața tri
bunalului din Dallas în 
legătură cu încercarea 
avocaților săi de a-1 re
cuza pe judecătorul 
Brown care l-a calificat 
pe Ruby drept un „deze
chilibrat mintal“. Cu a- 
celașl prilej, el a făcut 
unele declarații ziariști
lor. Potrivit agenției As
sociated Press, Ruby ar 
fi declarat că împrejură
rile asasinării fostului 
președinte nu vor fi dez
văluite niciodată, de
oarece, „din nefericire, 
anumite persoane sus- 
puse au avut atît de 
mult de ctștlgat prin pu
nerea mea tn această si
tuație“. Cînd unul din 
evocați a încercat să-l 
întrerupă, el l-a repro
șat : „Lasă-mă tn pace. 
Știu eu ce om de !ă-

La audierea de țol

cut*. Agenție emintește 
că Ruby urmează să fie 
supus din nou unui exa
men medical privind sta
rea Iul mintală. Ruby a 
declarat Insă ziariștilor 
că starea sa mintală nu 
s-a deteriorat de ctnd a 
fost închis d, dimpotri
vă, s-a Îmbunătățit

PEKIN. Agenția China Noul anunță că la S șl 
10 septembrie nave de război americane au pătruns 
în apele teritoriale ale R. P. Chineze In regiunile 
Guandun și Fuțzian. Purtătorul de cuvînt al Minis
terului de Externe al R. P. Chineze a fost autorizat 
să adreseze un avertisment serios.

BELGRAD. La 10 septembrie s-au încheiat lucrările celui de-al II-lea Congres mondial al populației care 
s-au desfășurat sub auspiciile O.N.U. Au participat peste 800 de oameni de știință din 88 de țări din Europa, Asia, Africa, America și Australia, printre care și din Româfiia.

BUDAPESTA. Aci s-a ținut un congres internațio- hal în legătură cu construirea unui canal care va •</ ’ Dunărea cu fluviul Rin. Au participat 188 de speci liști din diferite țări. Proiectata cale fluvială va av o lungime de 3 400 km și va permite transport 
a 32 de milioane tone de mărfuri anual.

BRASILIA. Președintele Italiei, Giuseppe Saragat, însoțit de ministrul de externe, Amintore Fanfani, a sosit vineri in capitala Braziliei. Brazilia este prima etapă a vizitei pe care Saragat o face în mai multe țări latino-americane.TOKIO. Un grup de locuitori ai Okinawei a intentat un proces guvernului japonez acuzîndu-1 că „aprobă controlul militar și politic al S.U.A. asupra insulelor Ryukyu".
NICOSIA. Guvernul Ciprului a transmis Consiliului de Securitate un raport în legătură cu violarea repetată de către avioane militare turce a spațiului aerian al Ciprului.într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., liderul comunității ciprioților turci, Kuciuk, a făcut cunoscut că ciprioții turci nu sînt împotriva unei coexistențe pașnice între cele două comunități, dar că pentru aceasta este necesar ca în Cipru să fie format un guvern federal în cadrul căruia fiecare comunitate să fie reprezentată separat. Zăpezi abundente au oprit circulația pe această 

șosea din Elveția care duce spre muntele Saint 
Gothard
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