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© Din țările socialiste

Adunarea festivă din Capitală cu prilejul absolvirii promoției 1968 a Academiei

Militare Generale și acordării gradului de ofițer absolvenților școlilor militare

O VIE MANIFESTARE A UNITĂȚII
DINTRE POPOR Șl ARMATĂ

Ziua de miercuri a fost marcată de un eveniment cu profunde semnificații în viața militarilor patriei noastre: adunarea festivă cu prilejul absolvirii Academiei Militare Generale de către ofițerii promoției 1968 și acordării gradului 
de ofițer absolvenților _școlilor militare Armate, Statului Interne.La acest eveniment, emoția și bucuria s-au cu sentimentul marilor deri, drul care fața rale, nument al Eroilor Patriei, peste 75 000 de oameni ai muncii din Capitală și militari. Adunarea 
a constituit un prilej de reafirmare a dragostei și încrederii cu care întregul popor privește spre ostașii de azi, fii ai patriei, apărători neînfricați ai României socialiste.

La festivitate erau prezențî membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, general-colonel Ion Io- niță, ministrul forțelor armate, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, Cornel Onescu, ministrul lor interne, precum și ducători al altor ministere Instituții centrale, oameni știință și cultură, generali ofițeri, superiori activi și. în 
servă.Ora 10. —- Sosesc conducătorii partidului și statului. Iau parte Ia adunare tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chlvu Stoica, Paul Niculescu- Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv și secre- , • tari ai C.C. al P.C.R. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, primește raportul comandantului Academiei Militare Generale, general de armată Ion Tu- toveanu, după care trece în revistă batalioanele de ofițeri absolvenți aliniate pentru paradă.
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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu
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Fabrica de confecții din Craiova (Foto : Agerpres)

Dragi tovarăși ofițeri, 
Dragi tovarăși, cetățeni 

•alei Republicii SocialisteSolemnitatea acordării de ofițer unei noi promoții absolvenți ai școlilor militare prezintă un moment deosebit de important în viața armatei noastre socialiste. La această festivitate participă un mare număr de oameni ai muncii din Capitală — muncitori, tehnicieni, ingineri, oameni de știință și cultură — ceea ce constituie o vie manifestare a strînsei unități dintre popor și armată, a grijii și înaltei prețuiri de care armata se bucură • din partea poporului nostru. (Aplauze).începînd de astăzi, dumneavoastră, tineri ofițeri, pășiți în activitatea tumultuoasă, de zi cu zi, 
a unităților militare ; vi se deschide în față perspectiva unei munci de înaltă răspundere, pline de satisfacții — aceea de a contribui la dezvoltarea forțelor armate ale patriei, noastre, la întărirea capacității ei de apărare.Permiteți-mi, dragî tovarăși, să vă adresez, cu acest prilej, dumneavoastră, absolvenți ai școlilor de ofițeri ale Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securității Statului, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, a guvernului României socialiste și să vă felicit din toată inima pentru frumoasele rezultate obținute în însușirea cunoștințelor militare. Totodată, exprim calde felicitări și urări de noi succese absolvenților Academiei Militare Generale. (Aplauze, 
urale).Vă urez tuturor ca în posturile ce vi se vor încredința să munciți cu succes deplin, consacrîndu-vă întreaga energie instruirii și educării tinerilor militari, consolidării orînduirii noastre sociale și de

ai Capi* 
Româniagradului de re-

stat, apărării cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității patriei noastre 
(Aplauze).In munca șura, vă onoare de a contingente curajoși, mînuitori iscusiți ai armamentului și tehnicii moderne, disciplinați și vigilenți, apărători de nădejde ai patriei. Indiferent de specialitatea pe care v-ați însușit-o, va trebui să fiți nu numai buni instructori, ci și educatori pricepuți ai ostașilor, să le dezvoltați neîncetat dragostea față de popor și partid, hotărîrea de a-și îndeplini misiunea în orice împrejurare, cu orice sacrificiu. Tinerii ostași vor trebui să vadă în dumneavoastră comandanți destoinici, exigență, dar în același timp apro- piați, exemplu de bărbăție și dîr- zenie, modei de comportare ostășească și cetățenească. Sîntem convinși că, prin promoția acestui an, minunatul nostru corp ofițeresc se întărește cu noi cadre temeinic pregătite, care nu vor precupeți nici un efort pentru a fi demne de încrederea pe care le-o acordă poporul și partidul.Ne exprimăm, totodată, convingerea că absolvenții Academiei Militare Generale vor dovedi înaltă competență și măiestrie militară, vor valorifica din plin bogatele cunoștințe pe care le-au acumulat, își vor dezvolta necontenit capacitatea organizatorică și de conducere, vor aduce contribuții originale la progresul științei și artei militareSîntem. de asemenea, încredințați că noii ofițeri de securitate și ai Ministerului Afacerilor Interne vor munci cu răspundere, aducîn- du-și contribuția lor valoroasă la perfecționarea activității organelor de securitate și miliție, la apărarea legalității socialiste și a avutului obștesc, la întărirea ordinii publice.

pe care o veți desfă- revine îndatorirea de pregăti, an de an, noi de tineri ca luptători

Doresc să relev și cu acest prilej grija și preocuparea permanente ale partidului și statului nostru pentru ridicarea potențialului de apărare a patriei și întărirea continuă a forțelor noastre armate, pentru ca ele să fie bine înzestrate, temeinic instruite și educate, capabile să asigure apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității României socialiste. (Aplauze îndelungate).Armata noastră populară, făurită și condusă de partid, este purtătoarea unor glorioase tradiții de luptă, a unor străvechi virtuți ostășești, izvorîte dintr-o adîncă dragoste de țară, care s-au transmis ca o flacără vie din generație în generație. împrejurări vitrege au silit de nenumărate ori poporul român, de-a lungul milenarei sale istorii, să-și apere cu arma mină — împotriva a tot felul cotropitori străini -■ strămoșești, ființa• dreptul la .existență, neâtîrharea.Viteaza armată aDecebalal dacilor ; dîrjii oșteni ai vestiți- lor noștri voievozi și mari comandanți de oști — Mircea cel Bătrîn, Ioan de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, exprimînd nestinsa dragoste de libertate a poporului, au apărat cu eroism și bărbăție glia străbună, și-au vărsat generos sîngele pentru ea, au ales la nevoie moartea vitejească, dar nu s-au lăsat îngenuncheată de dușmani, n-au trădat niciodată cauza poporului. (Apla
uze puternice).Pagini de adevărată epopee au înscris, în cronica luptelor poporului nostru pentru eliberare națională și socială, pandurii lui Tudor Vladimirescu; armata națională de la 1848 ; dorobanții de la 1877 care, luptînd cu vitejie

în de - meleagurile sa națională, libertatea șineînfricatuluiconducătorul legendar
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eroism la Grivița și Rahova, Smîrdan consfințit cu sîngele dența de stat a României; ostașii și ofițerii români, care la Mără- șești, Mărăști și Oituz au apărat cu neasemuit spirit de sacrificiu fiecare palmă de pămînt a țării.Bărbăția și abnegația, neînfricată în fața dușmanului, încrederea nestrămutată în dreptatea cauzei și în biruință, dragostea nemărginită față de patrie, toate aceste înalte virtuți de care au dat dovadă înaintașii noștri în luptele duse de-a lungul veacurilor au căpătat o nouă strălucire în focul insurecției armate din august 1944 și în crîncene- le bătălii purtate pe frontul antihitlerist. în condiții deosebit de grele, ofițeri și generali, întreaga armată — animați de patriotism și de simțul datoriei față de destinele țârii — au răspuns cu însuflețire chemării Partidului .Comunist Român, aducîndu-și contribuția la răsturnarea dictaturii antoriesciene ; întreaga armată română a participat cu hotărîre și abnegație, alături de masele populare, la înfăptuirea insurecției, a întors armele împotriva trupelor hitleriste. Alături de armata sovietică, ea a luptat cu vitejie pentru eliberarea întregului teritoriu al țării și, mai departe, pe pămîntul Ungariei. și Cehoslovaciei, pînă la zdrobirea definitivă a Germaniei fasciste, acoperindu-și steagurile de luptă cu o glorie nemuritoare.Putem spune că luptă armată noastră veci cu socialismul, mul. (Aplauze).în momente cruciale din istoria poporului nostru — pe cîmpurile de bătălie ale războiului de independență din 1877, în încleștarea de la Mărășești cu armatele cotropitoare ale imperialismului german — ostașii români au înfruntat dușmanul comun, umăr la umăr cu ostașii poporului vecin rus, punînd temelie prieteniei lor de arme. Lupta armatei române pe frontul antihitlerist, alături de armata sovietică — care a purtat greul războiului împotriva Germaniei naziste — sîngele. vărsat în comun au pecetluit pentru totdeauna frăția de arme româno-sovie- tică, alianța și prietenia trainică dintre țările și popoarele noastre. 
(Aplauze puternice).Poporul român apreciază în mod deosebit alianța și colaborarea cu popoarele Uniunii Sovietice, de care ne leagă firele unei trainice prietenii, bazate pe tradițiile de luptă comună, pe comunitatea țelurilor, a orînduirii sociale, și consideră că dezvoltarea și întărirea continuă a acestei prietenii răspunde pe deplin intereselor și aspirațiilor vitale ale popoarelor noastre. Avem ferma convingere că nimic nu va putea clinti această prietenie, călită în multe încercări, că ea se va manifesta viguros atît în vremuri bune, cît și în vremuri grele — cum obișnuiește să spună poporul nostru — că țările noastre vor păși permanent împreună, sprijinindu-se reciproc, în lupta pentru făurirea celei mai drepte orînduiri — orîn- duirea socialistă și comunistă —, aducîndu-și astfel o tot mai mare contribuție la cauza socialismului, comunismului și păcii în lume.Sîntem, de asemenea, hotărîți să dezvoltăm prietenia și colaborarea cu celelalte state socialiste vecine, de care ne leagă vechi tradiții de prietenie, cu toate țările socialiste, în interesul popoarelor noastre, al afirmării și întăririi forțelor socialismului mondial.Nu constituie un secret faptul că în relațiile dintre țările socialiste și-au făcut loc, în decursul anilor, unele greșeli și practici nejuste; de aceea este necesar să se acționeze cu toată răspunderea și hotărîrea pentru înlăturarea acestor greșeli și practici, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre țările socialiste pe baza principiilor marxist-leniniste ale respectului suveranității, neamestecului în treburile interne și întrajutorării tovărășești

Plevna, și Vidin, lor indepen-Ia au

în această s-a legat pe cu comunis-
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partidului, a patriei socialiste
Nestor IGNAT

Președintele Uniunii Ziariștilor din Republica Socialista România

Cel ce reflectează asupra drumului și progreselor presei este înclinat să ia în seamă, poate mai mult decît în alte domenii, nu atît datele statistice, cit consensul general, sentimentul obștesc, aș spune, pe cale de a se statornici, că ziarele, radioul și televiziunea dobîndesc în ansamblul vieții sociale din țara noastră o pondere nouă, fiindcă răspund în mai mare măsură unor necesități fundamentale, fiindcă răspund mai bine chemării partidului nostru de a fi o prezență activă în viața politică, economică și culturală a țării, de a informa, a influența și, totodată, a exprima cu vigoare și promptitudine opinia publică.Ceea ce caracterizează astăzi presa noastră este, fără îndoială, spiritul nou imprimat de Congresul al IX-lea al P.C.R. întregii vieți sociale, economice și culturale a țării.Slujind cu credință cauza partidului, avînd drept călăuză cuvîntul partidului, presa, radioul, televiziunea pun pe primul plan al preocupării lor efortul de a contribui la îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de partid — obiective definite clar de Congresul IX — în vederea progresului general al țării, perfecționării activității în toate sectoarele economiei, culturii, administrației de stat, ridicării nivelului vieții materiale și spirituale a poporului. Aici rezidă explicația înfățișării presei noastre de astăzi în tot ceea ce o poate defini : concordanța deplină a tematicii cu problemele care preocupă partidul, țara întreagă ; situarea fermă pe pozițiile cele mai înaintate — pozițiile partidului — în a- bordarea marilor probleme ale economiei, vieții sociale sau culturii; spiritul constructiv, respectul pentru adevăr, sensibilitatea la cuvîntul maselor pe care se străduiește să-l exprime cît mai pe larg, cît mai exact.Preluînd tot ce e mai bun în experiența presei progresiste, în tradiția presei românești, presa noastră comunistă contribuie la schimbarea țării din temelii, la reclădirea ei, în forme noi, superioare, pe plan economic, politic, spiritual. Filozofia presei noastre este aceea a lui Karl Marx, care-și propunea nu numai să interpreteze lumea, ci să o transfor- y

me, care afirma că presa Întruchipează conștiința de sine a unui popor. Nu întîmplător cine vrea să caracterizeze presa noastră se folosește adesea metaforic de termeni împrumutați tocmai din lumea constructorilor, a luptătorilor : „armă", „instrument^ al partidului. La rîndul lor, ziariștii comuniști nu s-au socotit niciodată simpli profesioniști, ci militant! al revoluției.Presa noastră comunistă a fost șl va fi întotdeauna unul din mijloacele cele mai puternice de transmitere în mase și, implicit, de înfăptuire a politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român. Hotărî- rile Congresului al IX-lea al partidului, ale Conferinței Naționale, ale plenarelor C.C. al P.C.R., ale guvernului dau substanță activității presei noastre. „Scînteia", întreaga noastră presă, radioul și televiziunea îșl concentrează forța de convingere, competența, ingeniozitatea publicistică pentru a asigura înfăptuirea lor exemplară.în lumina sarcinilor pe care i le-a trasat Congresul al IX-lea al partidului crește enorm răspunderea presei în angrenajul societății noastre. Perfecționarea conducerii e- conomiei, a activității statului socialist, reorganizarea teritorial-adminis- trativă, cu multiplele ei implicații, înfăptuirea vorabile logice, rare, măsuri ducerii lăturarea perseverentă a meandrelor birocratice, stimularea inițiativei, amplificarea capacității de acțiune a organelor locale și a răspunderii lor în ansamblul planului general de dezvoltare a țării, încredere nestrămutată în virtuțile, în talentele șl forța creatoare, în patriotismul poporului nostru.Asemenea măsuri n-ar putea fl concepute și realizate decît pe baza unei concepții democratice profunde și consecvente. Socialismul este prin esența lui democratic, iar triumful lui presupune, se identifică chiar, cu instaurarea deplină a democrației socialiste în toate compartimentele vie-

unor noi condiții fa- : dezvoltăriicreației artistice înseamnă de locul
muncii științifice, și multe apropierea de producție, în-
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Azi, 15 august, în jurul orei 10, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite de la Praga 
sosirea delegației de partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, în frunte cu tovarășul 

Nicolae Ceaușescu

Telegramă
Excelenței sale

Domnul ALPHONSE MASSAMBA-DEBAT
Președintele Republicii Congo

BRAZZAVILLEîn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez dv. și poporului congolez prieten, cu prilejul celei de-a V-a aniversări a Revoluției, calde felicitări și cele mai bune urări de succes pe calea dezvoltării economiei și culturii Republicii Congo.Sînt convins că bunele relații de prietenie și de cooperare existenta între țările noastre se vor întări în continuare tn interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România
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Cuvîntările rostite la festivitate

ofițeri din secu-Mihail Stoican a

și Comitetul pentru posibilitățile și ne-au fost create de a ale armatei noastre so-

absolvit-o ca o formarea noastră strădui să studiem perseverență, să de nou, să ne ali-

pășește în rîndul pe întreg cuprinsul

Șl FLORILOR
CU

i

Ion PACEA

Aspect din timpul adunării festiv»

au-
BU-

vii- de-în zorii zilei de 11 mă găseam în patul al vagonului din trenul conducătorilor de partid — și, răscolitoare coinci-

BODOR Pal

Și alături de numele lui Gavrilă, cel care a căzut ciuruit de gloanțe, șl ală- Gh. Vaier Petru și Vulpe Groza Ioan — citesc nu-

cu alte nopți, trăite de mult fi adus fără preget în me- anul 1948. în 1948 făceam din brigăzile de voluntari

tovarășul Nicolae pe tovarășul Ion

trăsătu- pe care creionul o lăsa, îmi dădeam seama că de fapt întruchipam efigia sim-

ui măreției oumenilor

INTRE POPOR Șl ARMATA
VOTUL APLAUZELOR,

AL ZIMBETELOR
în cuvîntul său, ministrul Forțelor Armate, general-colonel Ion Ioniță, a spus :Permlteți-ml ca în numele generalilor și ofițerilor, al tuturor militarilor și al oamenilor muncii prezenți să salutăm în mijlocul nostru pe conducătorii de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Participarea conducătorilor partidului și statului, a miilor de oameni ai muncii din Capitală la solemnitatea noastră constituie o nouă și elocventă dovadă a înaltei prețuiri pe care Comitetul Central, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri, întregul popor o acordă Forțelor Armate, organelor de securitate și miliție.Avîntul creator al constructorilor socialismului — a spus vorbitorul — constituie un minunat exemplu și un imbold în activitatea militarilor de toate gradele, care, corp comun cu poporul, strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român — conducătorul nostru glorios — înfăptuiesc neabătut politica sa înțeleaptă, sarcinile ce le sînt încredințate.Raportez că, datorită măsurilor luaite de partid și guvern, muncii entuziaste desfășurate de întregul personal pentru creșterea continuă a capacității combative a unităților și marilor unități, forțele noastre armate au un nivel de pregătire, de luptă și politică corespunzător cerințelor actuale. Armamentul și tehnica de luptă din dotarea tuturor genurilor de arme se află in mîini de nădejde. Ingrijindu-le ca bunuri de preț ale colectivității socialiste, în- vățînd să le mînuiască la perfecție, militarii își exprimă calda recunoștință pentru muncitorii, tehnicienii și ingLnerii care le creează, pentru toți oamenii muncii care asigură armatei tot ce-i este necesar în vederea îndeplinirii datoriei sale.Măsurile stabilite de Comitetul Central al P.C.R. privind intensificarea producției de armament și tehnică militară vor duce la ridicarea gradului de înzestrare a Forțelor Armate, la îndeplinirea în condiții superioare a sarcinilor încredințate.Absolvenții noii promoții au încheiat o etapă însemnată în activitatea lor. Rezultatele obținute le încununează eforturile depuse cu conștiinciozitate și dăruire în pregătirea lor de specialitate ca viitori comandanți militari. In aceste rezultate este încorporată și munca rodnică a comandanților și corpului didactic, a organizațiilor de partid și de U.T.C. din Academia Militară Generală și din școlile militare.Momentul acordării gradului de ofițer este pentru fiecare dintre dumneavoastră cu adevărat memorabil. A fi ofițer in Republloa Socialistă România este o mare onoare. Format, crescut și educat de partid, corpul ofițerilor se distinge prin devotament nețărmurit față de cauza poporului, printr-o temeinică pregătire politico-ideologică, militară, de specialitate și de cultură generală, pe măsura marilor răspunderi cu care este investit.Mobilizați de organizațiile de partid, învățînd ou perseverență din experiența ofițerilor mai vîrstnici, punînd în valoare cunoștințele și deprinderile dobîndite, elanul tineresc, noii absolvenți ai școlilor militare vor aduce o contribuție de seamă la ridicarea nivelului muncii de instruire șl educare a militarilor, la apărarea cu fermitate a legalității socialiste șl a ordinii publice.Asigurînd dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii, ridicarea nivelului de viață a poporului, Partidul Comunist Român dezvoltă permanent forța combativă a armatei, capacitatea de apărare a patriei noastre socialiste. Este știut că întărirea continuă a armatei fiecărei țări socialiste corespunde deopotrivă sarcinilor naționale și internaționale, sporește puterea de apărare a sistemului mondial socialist în ansamblul său.Forțele noastre armate străjuiesc cu abnegație independența și suveranitatea României socialiste și, împreună cu armatele celorlalte state participante la Tratatul de Ia Varșovia, precum și ale tuturor țări

(Urmare din pag. I)Conducătorii de partid șl de stat urcă apoi la tribuna oficială amenajată pe platou. Mulțimea aclamă cu entuziasm. Mult timp, văzduhul vibrează de urale în cinstea Fartidului Comunist Român, a Comitetului său Central, a patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.Festivitatea este deschisă de general-colonel Ion Ioniță, membru al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor armate. Iau apoi cuvîntul locotenent-colonel Nicolae Constantinescu, șeful promoției de absolvenți ai Facultății militare politice din Academia Militară Generală, locotenent Ilie Marin, șeful promoției Școlii superioare de ofițeri „Nicolae Băl- cescu", locotenent Mihail Stoican, șeful promoției Școlii de ofițeri de securitate, locotenent Radu Olteanu, șeful promoției Școlii de ofițeri M.A.I., și Constantin Preda, maistru la Uzinele „23 August1*.Intîmpinat cu îndelungi aplauze și puternice urale a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. (Textul cuvîntării 
se publică în paginile 1—3).Cuvîntarea a fost subliniată In repetate rînduri de puternice și îndelungi aplauze.Adunarea ia sfîrșit într-o atmosferă de mare Sînt scandate lozinci Partidului Comunist României socialiste.începe parada militară a absolvenților. Prin fața tribunei oficiale și a miilor de participant! trec în pas cadențat, într-o ținută impecabilă, ofițeri de toate armele, avînd în frunte drapelele unităților. S-a pus parcă in mișcare un adevărat fluviu al tinereții și elanului ostășesc. Pasul energic, privirile dîrze demonstrează

entuziasm. în cinstea Român, a

lor socialiste, apără cu vigilență cauza socialismului și păcii.împărtășind gîndurile și sentimentele întregului popor, militarii noștri își exprimă deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului, pentru înfăptuirea căreia nu-și precupețesc eforturile. Ei sprijină unanim acțiunile întreprinse de partidul nostru pentru întărirea unității sistemului mondial al socialismului, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru dezvoltarea relațiilor cu celelalte state ale lumii, pe baza respectării neabătute a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Cu prilejul acestui moment solemn, încredințez Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România, întregul nostru popor, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și ostașii vor urma și de acum înainte neabătut politica profund științifică, mar- xist-leninistă a Partidului Comunist Român, consacrîndu-și întreaga energie îndeplinirii datoriei lor sfinta față de popor, față de scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.Trăim clipe emoționante, cu semnificații majore în cariera noastră

militară — a spus lt.-colonel Nicolae Constantinescu. Acum, cînd încheiem studiile făcute în Academie, gîndurile absolvenților promoției 1968 se îndreaptă cu nemărginită dragoste spre cel care, cu grijă și căldură părintească, ne-a creat toate condițiile pentru a ne perfecționa calificarea de comandanți, ofițeri de stat major și activiști de partid, către conducătorul încercat și iubit al poporului român, port-drapelul nobilelor sale năzuințe de progres și prosperitate — Partidul Comunist Român.Anii petrecuți în Academie au fost ani de pregătire intensă, de însușire a unor cunoștințe aprofundate — so- cial-politice, tactice și de specialitate. In toată această perioadă ne-am bucurat de îndrumarea atentă a conducerii Academiei, a comitetului de partid, a cadrelor facultăților și întregului corp profesoral, cărora le a- ducem mulțumirile noastre.Este o îndatorire de onoare pentru noi ca în munca pe care o vom desfășura să valorificăm mai deplin tot ceea ce am acumulat, să milităm cu dăruire pentru a contribui la înfăptuirea liniei politice a partidului, a hotărîrilor sale, pentru continua întărire a patriei noastre socialiste, a capacității ei de apărare.lmbinînd în mod armonios teoria cu practica și fructificînd bogata 
hotărîrea proaspeților ofițeri de a continua să-și perfecționeze măiestria militară și capacitatea de luptă, pentru a fi gata în orice moment să-și îndeplinească datoria sfîntă de a apăra cu vrednicie patria noastră, independentă și suverană, cuceririle revoluționare ale poporului român.După încheierea festivității, conducătorii de partid și de stat au avut o întîlnire cu conducerile Ministerului Forțelor Armate, Consiliului Securității Statului și Ministerului Afacerilor Interne, cu șefii promoțiilor Academiei Militare Generale și ai școlilor militare superioare de ofițeri, comandanții de armate și arme, comandanții Academiei Militare Generale și al școlilor militare, cu secretarii comitetelor de partid din instituțiile de învățămînt militar.Adresîndu-se sărbătoriților, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat călduros pentru rezultatele obținute la învățătură, pentru acordarea gradului de ofițer. A felicitat, de asemenea, pe comandantul Academiei, pe comandanții și secretarii organizațiilor de partid din școlile militare, pentru activitatea desfășurată în formarea cadrelor de ofițeri. Subliniind grija cu care partidul și statul înconjoară armata, secretarul general al C.C. al P.C.R. și-a exprimat încrederea că militarii forțelor noastre armate vor depune toate eforturile pentru continua perfecționare a măiestriei lor militare, pentru a fi gata oricînd să răspundă cu cinste și devotament îndatoririlor încredințate de partid, de stat, de întregul nostru popor.întîlnirea a decurs într-o atmosferă deosebit de caldă și entuziastă. (Agerpres)

moștenire a gîndirii militare românești ne vom aduce contribuția la perfecționarea și elaborarea de noi forme și procedee de organizare și ducere a luptei, în raport cu cerințele actuale, de înzestrarea și dotarea ei tehnică.Ne angajăm solemn în fața întregului popor, a conducerii de partid și de stat, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom închiha tot ce avem mai bun îndeplinirii neabătute a sarcinilor trasate de partid și guvern, fiind gata oricînd să apărăm cu strășnicie pămîntul străbun, viața nouă, liberă și fericită a harnicului și talentatului nostru popor.Locotenentul Iile Marin, în cuvîn- tul său, a spus :In aceste clipe sărbătorești, de împlinire a unei aspirații ce a dat conținut adolescentei noastre, dorim înainte de toate să ne exprimăm recunoștința și dragostea față de Partidul Comunist Român său Central condițiile ce deveni cadre cialiste.Știm că sarcinile pe care le avem de îndeplinit sînt complexe, punînd în fața noastră dezideratul îmbogățirii permanente a orizontului de cunoștințe politico-ideologice, militare și de specialitate. De aceea, socotind școala pe care am primă treaptă în ca ofițeri, ne vom în continuare cu fim receptivi față
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de ofiferi ab solvenfiTovardșul Nicolao niem permanent progresului, cuceririlor gîndirii omenești, să ne însușim experiența valoroasă a cadrelor din subunități și unități.Slujind cu abnegație interesele patriei socialiste și ale poporului, ne angajăm, tovarășe secretar general, să ne consacrăm talentul și energia înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român, al cărui scop este înălțarea României pe cele mai înalte culmi ale civilizației și progresului. Ca instructori și educatori vom munci cu pasiune și răspundere pentru a forma și căli militari stăpînl pe meseria armelor, curajoși și dis- . ciplinați, însuflețiți de dragostea fierbinte față de patrie, devotați fără margini poporului și partidului. Vă asigurăm că la posturile ce ni se vor încredința vom apăra ca lumina ochilor independenta și suveranitatea României socialiste.în numele noilor ritate, locotenentul spus :Promoția noastră ofițerilor cînd tării se înfăptuiește cu nestăvilit avînt programul elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului.Pornind la munca de mare răspundere ce ni s-a înoredințat vă a- sigurăm, tovarășe secretar general, că în spiritul învățămintelor și concluziilor ce se desprind pentru întregul aparat de securitate din documentele plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1967 și aprilie anul acesta, ne vom dezvolta necontenit vigilența și combativitatea, vom soluționa toate problemele cu discer- nămînt politic, vom respecta cu strictețe legile țării, adevărul, dreptatea și echitatea.Sîntem pe deplin conștient! că garanția bunei noastre activități, ca în orice domeniu al construcției de stat și economice, o constituie conducerea și îndrumarea de zi cu zi a partidului.Călăuziți de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, însuflețiți de opera măreață pe care o înfăptuiește gloriosul nostru popor, vă asigurăm de hotărîrea neclintită de a aDăra cu toată dîrzenia și priceperea cuceririle revoluționare 
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oamenilor muncii din scumpa noastră patrie — România socialistă.Locotenentul Radu Olteanu, în cuvîntul său a spus : Primul nostru gînd se îndreaptă către Partidul Comunist Român șl guvernul Republicii Socialiste România, care ne-au creat condiții optime pentru a deveni cadre capabile să desfășoare cu competență și abnegație lupta pentru apărarea proprietății socialiste și personale a oamenilor muncii, pentru asigurarea ordinii publice, a drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor patriei noastre.Animați de dorința fierbinte de a sluji cu credință cauza poporului român, noi, promoția 1968 a Școlii de ofițeri a Ministerului Afacerilor Interne, ne angajăm să luptăm cu toată puterea ființei noastre pentru traducerea în viață a politicii Partidului Comunist Român și a statului nostru socialist de desăvîrșire a construcției socialiste.Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră tovarășe secretar general, că manifestînd solicitudine și receptivitate față de propunerile, sugestiile șl sesizările oamenilor muncii, perfecționîndu-ne necontenit pregătirea politică, juridică și de specialitate, vom munci cu tot elanul nostru tineresc pentru îndeplinirea cu cinste a misiunilor ce ne vor reveni în unitățile și organele teritoriale unde vom fi repartizați.Ne legăm să slujim cu credință poporul și partidul nostru comunist, să ne aducem întreaga contribuție 

la întărirea și înflorirea scumpei noastre patrii.îmi revine deosebita cinste de a participa laolaltă cu dv. la această festivitate — a spus Constantin Preda, maistru la Uzinele „23 August" Exprimînd înalta prețuire și grija poporului față de forțele armate ale patriei, folosesc această ocazie pentru a vă transmite salutul tovărășesc șl felicitările călduroase ale colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri, ale tuturor salariaților de la Uzinele „23 August", deplina satisfacție pentru succesele pe care le-ați obținut^ în pregătirea militară și politică. Alături de întregul popor, colectivul de muncitori al Uzinelor „23 August", una din cele mai mari unități constructoare de mașini din țară, își înscrie activitatea in mărețul tablou al muncii și al eforturilor creatoare închinate traducerii în viață a istoricelor hotărîri trasate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului în vederea dezvoltării și mai accentuate a forțelor de producție ale țării, a ridicării pe noi trepte calitative a întregii activități economice.Dacă profesiile și preocupările noastre se deosebesc, avem în schimb un țel comun, cel al ridicării României socialiste pe cele mai înalte culmi ale civilizației. întregul nostru colectiv de muncă dă o înaltă prețuire șl susține cu entuziasm politica externă a Partidului Comunist Român îndreptată spre întărirea continuă a unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste șl muncitorești internaționale, a solidarității de luptă a tuturor forțelor antiimperia- liste, spre dezvoltarea colaborării și încrederii între popoare, pentru destinderea internațională, pace și progres social. Prin aceasta țara noastră participă cu succes la dezvoltarea cooperării internaționale, își aduce contribuția proprie la rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane, la îmbogățirea tezaurului valorilor materiale șl spirituale ale umanității. încheind cu aceste gîndurl, transmit urările colectivului Uzinelor „23 August" de succes și noi împliniri în activitatea pe care o veți desfășura în slujba întăririi capacității de apărare, în asigurarea condițiilor pentru munca pașnică și creatoare a poporului nostru.

A fost odată, ca-n povești; o armată a voioșiei, a tinerelor energii, o adevărată oaste a entuziasmului a ocupat, într-o zi albă de primăvară, acea vale neagră, frumoasă și rea, supranumită intr-un alt ev : Valea Plîngerii... Optimista oștire s-a luat la trîntă cu munții, și, învîrtind cu iscusință stîngace lancea neagră-lucitoare a tîrnăco- pului, mînuind mitraliera ciocanului pneumatic, grenada galbenă a dinamitei, a supus roca ce ne-a rămas moștenire din acel alaltăieri al preistoriei, și, înaintînd la pas cu vechiul drum roman, au făurit noua cale, modernă, de fier, a zilelor de astăzi... Linia ferată Bum- bești-Livezeni pentru noi, cei ce am săpat-o în stîncă, pentru cel ce am săpat-o în propria noastră amintire — amintire care, nemișcată de atunci, s-a încadrat ca o ilustrație în gri și roșu între filele istoriei socialiste — reprezintă a- devăratul nostru jurnal politic intim. Un jurnal al adolescenței — și totodată al maturizării politice. Eram la vîrsta cînd nu se poate să nu iubești ; eram la o vîrstă la care orice munte poate fi împins mai încolo cu umărul, orice ocean băut dintr-o sorbitură — și nici un ideal, nici o utopie nu poate fi destul de îndrăzneață $1 îndepărtată, pentru ca să nu al convingerea fermă că azi-mîine o poți ajunge o poți atinge cu degetele, numai să-ți întinzi brațele bine...S-au scurs în albia Jiului celui negru exact douăzeci de ani de a- tunci ; acum două decenii, la 11 august 1948, în zorii zilei, mă găseam pe șantierul Bumbeștl-Live- zeni, la Lainici, într-una din barăcile brigăzilor de voluntari, într-un pat supraetajat, și mă gîndeam, probabil, la destinul meu necunoscut, și, poate, la destinul șinelor de fier care începeau să șerpuiască printre rocile trecutului spre torul visat și palpat cu vîrful getelor din vis...Iar azi, gust 1968, praetajat special al și de stat dență, trenul se oprise, să răsufle parcă, la cîțiva stînjeni de fosta baracă în care visasem : se oprise la Lainici... Trecuseră două decenii — și parcă totuși nu trecuseră, parcă mă trezisem iarăși pe vechiul pat de lemn ; în chenarul ferestrei a- ceiași munți, poate aceiași nori, ne stînci și pe frunze aceeași umezeală prelinsă, strălucitoare... Desigur, frumoasa confuzie în timp se produse doar pentru o singură clipă; viitoarea celor douăzeci de ani s-a depus în mod ireversibil în cîmpu- rile amintirii, s-a așezat în chip

Creionări pentru un monument

Noaptea cînd am intrat în Lainici — și cînd trenul care ne purta, Pe cei ce însoțeam pe conducătorii de partid și de stat, s-a oprit pentru un scurt popas — gîndurile mele au început un ocol peste timp, încercînd să prindă din urmă, pe calea atît de intensă a închipuirii, o vîrstă, o epocă, un anotimp. Chiar dacă n-ar fi fost cifra rotundă, 20 de ani — care mă despărțeau — locurile, această noapte jiană, aidoma mi-ar morie parte care au ridicat în această sălbatică vale, printre defileele neîmblînzite, — drumul unei generații, unul din drumurile țării. Făceam parte dintr-o brigadă de artiști, unii cu condeiele, alții cu creioanele și pensulele — pe atunci membri ai unei bresle comune — Uniunea scriitorilor. artiștilor șl ziariștilor. Eram tînăr 'cu douăzeci de ani de-abia pornisem pe dru- artei. Metafora existen- nu e desigur ieftină, drumurile mele de început se uneau în aceste locuri ale Bumbeștilor și Livezenilor. Trăiam cot la cot cu miile de tineri veniți cu entuziasmul și cu știința clară că aici se construiește un edificiu al viitorului, trăiam în barăcile acestui șantier și mînuiam aceleași unelte, împărtășeam aceeași viață cu ei și luptam deopotrivă cu sălbăticia munților, cu asprimea muncii de pionierat. Cînd părăseam cazmaua luam în mînă creionul pentru a întipări pe albul hîrtiei portretele celor care nu-și precupețiseră anii tinereții și veniseră aici, unde ca orice început, totul era greu și dramatic. Cu fiecare nouă ră, cu fiecare linie 

de scrum și zăpadă pe firele întinsa ale nervilor noștri...Răsună valea de amintiri. E pe la ora șase — ora la care schimbul de dimineață pornea pe frigul zorilor cu cîntecul pe buze și, poate, cu gîndul la viitorul acestei șosele de fier... Ușile trenului special se deschid pe rînd, mai cu toții cobo- rîm, să ne scăldăm în curățenia și vigurozitatea dimineții de august. Și, deodată, brusc, gîndurile mele se strămută pentru o clipă la zilele pe care le-am petrecut recent în țări prietene, la discuțiile pe care le-am avut cu oameni de tot soiul — la cuvintele de stimă și admirație pentru puternica personalitate a politicii partidului nostru, pentru curajul gîndirii sale marxiste, pentru energia și originalitatea acțiunilor și inițiativelor sale pe tărîm intern și pe plan internațional... Și acum, aci, pe pămîntul unde am lucrat, pe pietrișul galben, roz și cenușiu pe care l-am cărat cu roaba — aci mă cuprinde din nou același sentiment: puterea și originalitatea acestui partid își au obîrșia în osmotica ei legătură cu realitățile acestui sol de stîncă tare și humus fertil.Cînd se va scrie cronica acestor vremuri, se va consemna undeva clipa în care a început democratica tradiție, ale cărei baze au fost pusa în acești ani ai marilor prefaceri înnoitoare ; mă refer la faptul că de cîte ori conducătorii de stat ș) de partid participă la un eveniment de seamă al obștei, de cîte ori se întîlnesc cu masele — din anturajul lor imediat nu lipsesc niciodată artiștii, scriitorii. Martori activi ai timpului, avem astfel prilejul să privim de aproape fenomenele majore ale vieții publice, să trăim clipele în care se verifică, ca la un spontan referendum popular, justețea politicii promovate de partid. De data asta, în Valea Jiului, am trăit aceste clipe cu deosebită ardoare. Căci pancar- de și lozinci se pot confecționa, pavoazarea se reduce în ultima instanță la o problemă pur organizatorică — dar nici o măsură organizatorică nu poate arbora pe fețele unei mase imense acel zîmbet deschis, care parcă se arcuia în acele ore deasupra Văii Jiului, aidoma unui curcubeu al vitalității, aidoma unui adevărat Arc de Triumf. înălțat spontan și viguros în cinstea celor care conduc azi destinele țării. Votul aplauzelor, votul zîmbetelor, votul florilor a 

bolică nu a unui tînăr, nu a unui brigadier anume, ci a unei tinereți pline de forță, pline de vitalitate care irumpea în această vale.Amintirile se derulau cu repeziciune, retrospectiva pe care o realizam în acea noapte continua, se îmbogățea cu alte multe detalii, în acei ani, de început, ai socialismului vizitasem cu aceeași ocazie cîteva din minele de cărbuni ale Văii Jiului. Multe erau închise. Urmele războiului erau clare și întristătoare. Oamenii, însă, purtau pe fețe același aer de duritate, de asprime pe care îmi închipuiam că o muncă istovitoare, dură și aspră o poate aduce. Dar șl pe fețele lor urmele războiului erau clare și întristătoare.In această noapte de amintiri îmi spuneam că de Valea Jiului mă leagă mai mult decît simple observații, așa cum un turist le-ar fi putut avea trecînd întîmplător pe acolo — ci o bucată de viață, o bucată în care se amestecau emoții puternice, vii — în ciuda anilor care trecuseră. Așteptam deci cu emoție venirea zorilor. Ele mi-au adus în fața ochilor aceeași frumusețe a locurilor — sălbatică, maiestuoasă, impunătoare. Așteptam însă întîlnirea cu peisajul uman, dorind să revăd urmele muncii atît de pline de energie a oamenilor, a tinerilor care dăduseră semnalul u- nei creații viguroase, necontenite. Revederea a fost surprinzătoare. Maiestății locurilor 1 se adăugaseră splendoarea activității oamenilor — astfel încît noua Vale a Jiului ml 

scriitor maghiar din Am stat pe tribuna de la Lupeni la un secretarul general al și apoi, în decursul drum străbătut de urmărit

fost cel al mîndriel unui popor, bucuros să aibă în frunte un partid puternic, cinstit și clarvăzător.Cel care urmărea cu atenție reacțiile maselor în timpul cuvîntării secretarului general al partidului și-a putut da seama maximă claritate că această demonstrație a ochilor, a frunților, a sufletelor este cea a profundei încrederi.Eu sînt România, mitingului pas de partidului întregului coloana de mașini, am cu deosebită atenție reacțiile maselor. Și am auzit, printre urale, de nenumărate ori urarea de bine, strigată în limba maghiară : EL- JEN : Să trăiască, să ne trăiască ! Mi-am notat în grabă cele citate din Iorga de tovarășul Ceaușescu : 
„Români ori neromâni, lucrătorii 
care au mușcat țărîna de la Lupeni 
erau forțe active în viața noastră 
națională". Și, mi-am notat, din cuvintele ce au urmat : „In focul 
bătăliilor de clasă împotriva ex
ploatării, pentru o viață mai bună, 
s-a cimentat trainic prietenia fră
țească dintre minerii români, ma
ghiari, germani, a devenit mai 
puternic spiritul de solidaritate în 
munca și lupta lor comună".Pe placa comemorativă din fața uzinei electrice din Lupeni sînt înșirate numele celor care, cu 39 de ani în urmă, au căzut în lupta condusă de Partidul Comunist Român, împotriva exploatării și opresiunii. Vitoș primul, turi de Ioan și mele lui Hegediis Istvân și al Iul Gurcsâ Gavrilă și al Iui Fiilop Matei... Și privirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în momentul de reculegere pe care l-am păstrat cu toții acolo, s-a îndreptat spre această listă nominală a durerii, spre această listă nominală a luptelor și tragediilor comune, și parcă simțeam că recitește — oare pentru a cîta oară — acest document de marmură al Istoriei partidului. '...Petrosenl, Livezeni, Vulcan, Uricani. Petrila, Aninoasa : uralele nu mai contenesc, votul florilor, votul aplauzelor, votul zîmbetului îi înconjoară pe primii bărbați al tării, pe Ceaușescu, Gheorghe Maurer și pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului șl patriei — și eu aud, peste tot, printre urale, acel Eljen spontan și puternic...

se părea de nerecunoscut. In marea de oameni care intîmpinase pe conducători, încercam să deslușesc urmele itinerarului sentimental pe care-1 începusem cu o noapte înainte. Chiar dacă oamenii care ne așeptau îmi erau necunoscuți, simțeam că mă leagă de ei o prietenie adîncă, firească, aidoma unor apropiați tovarăși de muncă. Ceea ce am văzut apoi — această industrie înfloritoare pe care amprenta civilizației și confortului modern își pusese definitiv pecetea — avea o vîrstă remarcabilă dacă o judecăm după viața oamenilor : o sută de ani. îmi spuneam însă că aici se scurseseră generații întregi de mineri care au suferit și s-au bucurat pentru fiecare cărbune scos din adînc și entuziasmul lor de acum reflecta fără îndoială marea condiție a muncii lor, condiția muncii socialiste. Ceea ce s-a construit în Valea Jiului reprezenta pentru mine garanția superbă a u- nei politici, a unei griji care nu se poate măsura.în 1948 realizasem o compoziție cu brigadieri și mineri. îmi dădeam seama că astăzi, pentru a surprinde măcar o mică parte din efortul uman care se consumase aici, pentru a surprinde istoria care se desfășurase cu atîta pregnantă, Văii Jiului — pentru a fi redată în adevărata ei dimensiune fizică și spirituală — îi sînt necesari pereți imenși pe care să se înscrie compoziții ample de artă monumentală care să surprindă semnificațiile perene ale epocii și evenimentelor, monumente care să întruchipeze cu clarviziune și măiestrie acest imens efort colectiv spre civilizație. Desigur, acest lucru se realizează cu efort. Dar pentru a da măsura exactă a măreției locurilor și oamenilor el trebuie făcut
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(Urmare din pas'. I)Principala îndatorire a partidului comunist de guvernămînt constă în edificarea noii orînduiri sociale. Felul cum fiecare partid știe să aplice legile general-valabile la condițiile concrete din fiecare țară este o dovadă a maturității sale politice ; prin aceasta el își îndeplinește sarcina fundamentală, în aceasta constă principala manifestare a internaționalismului socialist (Vii aplauze).
Dragi tovarăși,Desfășurarea solemnității de astăzi în fața Monumentului Eroilor Patriei are semnificația unui profund omagiu pe care îl aducem înaintașilor noștri și reprezintă totodată un puternic îndemn pentru noul nostru detașament de ofițeri, pentru toți ofițerii patriei noastre, pentru întreaga noastră armată să păstreze cu sfințenie eroicele tradiții de luptă moștenite, să le ducă mai departe spre cinstea și gloria poporului român, a patriei noastre socialiste. (Aplauze).în anii construcției socialiste, partidul și statul au făurit și educat o armată de tip nou, care nu cunoaște alte interese decît slujirea fără margini a națiunii, o armată devotată nemărginit cauzei socialismului și păcii — pavăză de neînfrînt a independenței și libertății patriei. (Aplauze îndelungate). Spre mîndria întregii țări, armata noastră de astăzi este trup din trupul poporului, formată din fii de muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți prin devotamentul lor față de partid și popor, prin ho- tărîrea lor de a fi demni apărători a tot ceea ce au cucerit, cu atîtea sacrificii, părinții și frații lor în luptă pentru făurirea României socialiste.îmbinînd dragostea de patrie, adîncul lor atașament față de cauza socialismului, cu o temeinică pregătire militară, politică și de specialitate, cadrele de ofițeri, întregul corp de comandanți și activiști de partid, lucrători de stat major, ingineri și tehnicieni se dovedesc stăpîni pe arta și știința militară, pe tehnica modernă, buni organizatori și conducători ai procesului de instruire și educare a trupelor. Partidul nostru dă o înaltă apreciere nivelului de pregătire a ofițerilor și soldaților, capacității de luptă a unităților și marilor unități din toate genurile de armă, disciplinei și spiritului de răspundere cu care personalul militar își îndeplinește sarcinile sale.în condițiile de astăzi, cînd cercurile imperialiste agresive caută să impună forța ca mijloc de rezolvare a problemelor internațior nale, atentînd la dreptul suveran al popoarelor de a hotărî ele însele asupra propriilor destine, este necesar și legitim ca partidul și statul nostru socialist să acorde o atenție deosebită armatei, să ia toate măsurile care se impun pentru a întări continuu capacitatea de apărare a țării.Plenara din aprilie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, analizînd stadiul pregătirii de luptă și politice a armatei, gradul ei de dotare, a stabilit un ansamblu de măsuri concrete pentru întărirea forțelor noastre armate, ridicarea continuă a nivelului de instruire și educare, înzestrarea lor cu tehnică modernă de luptă. Aceste măsuri urmăresc intensificarea producției proprii de armament și tehnică de luptă pentru a satisface în condiții tot mai bune nevoile de dotare ale armatei. Realizarea lor impune, firește, alocarea unor fonduri sporite; partidul și guvernul socotesc însă că aceste eforturi materiale și financiare sînt întru totul îndreptățite șl necesare, că ele sînt în deplină concordanță cu interesele majore ale poporului nostru, cu înaltele obligații ce ne revin față de viitorul și de destinele țării. Sîntem convinși că militarii patriei noastre vor răspunde acestor eforturi printr-o muncă fără preget pentru ridicarea măiestriei lor militare, pentru întărirea forței combative a întregii noastre armate. Este un adevăr incontestabil că oricît de perfecționată ar fi tehnica, cel care hotărăște în ultimă instanță victoria este omul, luptătorul conștient, pătruns de justețea cauzei pe care o slujește, bine pregătit, stăpîn pe tehnica modernă, hotărît să facă totul pentru a ob

ține victoria în luptă. (Vii aplauze). Avem un tineret minunat, care face în permanență dovada multiplelor sale calități, capacității de a se dărui, de a săvîrși fapte eroice, atît în munca de construcție socialistă, cît și în pregătirea pentru a servi cauza poporului și apărării patriei.Crearea consiliilor politice și a comitetelor de partid în armată a contribuit la ridicarea nivelului întregii munci politice din unitățile militare, la întărirea spiritului partinic, comunist, exercitînd o puternică înrîurire asupra tuturor laturilor activității ostășești, în dezvoltarea conștiinței politice a militarilor, în pregătirea lcr de luptă. în întreaga lor activitate, organele și organizațiile de partid trebuie să promoveze și în viitor, în rândurile armatei, calitățile cultivate de partid, spiritul militant pentru realizarea politicii interne și externe a partidului, fidelitatea față de cauza poporului, a socialismului și a păcii, combativitatea revoluționară.Educată în spiritul patriotismului și al internaționalismului, armata Republicii Socialiste România dezvoltă colaborarea și prietenia cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor statelor socialiste. (Aplauze).Ca țară socialistă și ca membră a Tratatului de la Varșovia, România socotește necesar să a

corde o deosebită atenție înzestrării și pregătirii forțelor sale armate, pentru ca acestea să fie în orice moment gata să-și îndeplinească în cele mai bune condiții îndatoririle ce le revin. Noi pornim de la considerentul că răspunderea și obligația pentru dotarea, instruirea și educarea fiecărei armate naționale aparțin — și nu pot să nu aparțină — partidului și guvernului țării respective, care sînt învestite de popor cu prerogativele conducerii generale a operei de făurire a noii orînduiri, cu sarcina de a asigura bunul mers al întregii dezvoltări economice și sociale. (Aplauze). Preocupîndu-se cu perseverență de întărirea și dezvoltarea armatei naționale, de creșterea potențialului ei de luptă, partidul își îndeplinește una din obligațiile sale supreme față de propriul popor și totodată se achită de o înaltă îndatorire internaționalistă față de cauza generală a socialismului, securității și păcii în lume. Cu cît fiecare armată națională este mai bine dotată, mai temeinic pregătită, mai devotată intereselor propriului său popor, cu cît ea sprijină mai hotărît politica partidului, a statului socialist, cu atît este mai puternică forța întregului «istem mondial socialist. (Aplauze).Pentru capacitatea și nivelul pregătirii sale de luptă, fiecare armată răspunde în fața poporului țării sale, în fața conducerii de partid și de stat; aceasta reprezintă un atribut esențial și inalienabil al suveranității naționale, o expresie necesară a funcțiilor statului socialist de apărare și consolidare a cuceririlor revoluționare ale poporului. Responsabilitatea integrală a organelor de partid și de stat din fiecare țară pentru organizarea forțelor armate, pentru înzestrarea, instruirea și educarea lor reprezintă chezășia întăririi capacității de a- părare a fiecărei țări socialiste și prin aceasta a puterii întregii comunități a țărilor socialiste, creează premisele pentru dezvoltarea rodnică a colaborării lor militare.Din aceasta rezultă cu toată claritatea că comanda forțelor armate nu poate fi exercitată de nici un organ din afară ; aceasta constituie un atribut suveran al conducerii partidului și statului nostru. (Aplauze).Pornind de la principiile care stau la temelia raporturilor dintre statele socialiste — ca state libere, suverane și egale în drepturi — trebuie să așezăm această colaborare militară pe baze trainice, care să asigure conlucrarea eficientă a armatelor noastre, posibilitatea ca — la nevoie — acționînd in-comun, ele să dea riposta cuvenită oricărei agresiuni imperialiste. Cooperarea militară a țărilor socialiste a fost și este îndreptată împotriva primejdiei agresiunii imperialiste din afară, pentru a zădărnici orice atac din partea forțelor imperialismului la adresa suveranității și integrității teritoriale a statelor socialiste.Nu poate exista nici o justificare pentru a admite în vreun fel folosirea forțelor armate pentru intervenție în treburile interne ale vreunei țări membre a Tratatului de la Varșovia. (Aplauze pu
ternice). Rezolvarea problemelor interne aparține exclusiv partidului și poporului din fiecare țară, orice a- mestec nu poate decît să dăuneze cauzei socialismului, prieteniei și colaborării dintre țările socialiste. Așa cum am mai arătat, armata noastră — fie că va exista sau nu Tratatul de la Varșovia — va dezvolta și pe viitor colaborarea și frăția de arme cu forțele armate ale statelor socialiste și — în cazul unei agresiuni imperialiste — va lupta cu întreaga sa capacitate, umăr la umăr, cu armatele țărilor socialiste frățești. (Vii aplauze).Acționînd în spiritul unei înalte răspunderi față de cauza socialismului, dezvoltînd solidaritatea cu țările socialiste, România va fi și de acum înainte un detașament de nădejde și activ al socialismului, al puternicului front al forțelor anti- imperialiste, iubitoare de pace, al forțelor progresului din întreaga lume. (Aplauze îndelungate).Ingăd uiți-mi, dragi tovarăși, ca la importantul eveniment de astăzi, care are loc în preajma celei de-a 24-a aniversări a eliberării noastre naționale — sărbătoare scumpă poporului român — să adresez soldaților, subofițerilor, ofițerilor și generalilor, întregii noastre armate, calde felicitări pentru activitatea rodnică desfășurată, urarea de a obține noi realizări în ridicarea pregătirii lor de luptă și politice, în întărirea capacității de apărare 
n patriei ! (Aplauze, urale).

Tovarăși,Pentru militarii forțelor noastre armate constituie un izvor nesecat de energie și un puternic imbold în îndeplinirea îndatoririlor ostășești abnegația și fermitatea cu care poporul român înfăptuiește programul de dezvoltare multilaterală, economică și socială a țării, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.La baza acestui program se află industrializarea socialistă — calea sigură și indispensabilă a folosirii eficiente a resurselor naturale și de muncă, a întăririi independenței naționale, a participării mai active a României la circuitul mondial de valori materiale. Numai făurind o puternică industrie națională, pe măsura nevoilor de înzestrare tehnică a întregii economii, de dezvoltare a colaborării internaționale și în stare să țină pasul cu furtunoasa dezvoltare contemporană a forțelor de producție, vom putea asigura temelia materială trainică a noii orînduiri, înaintarea rapidă a patriei pe drumul civilizației, reducerea decalajului care ne desparte încă de statele 

avansate din punct de vedere economic, ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului nostru, țelul suprem al politicii Partidului Comunist Român. (Aplauze însuflețite).După cum este știut, sarcinile în domeniul industriei se îndeplinesc cu succes. In prezent, o caracteristică deosebit de importantă a procesului de industrializare este accentuarea rolului factorilor calitativi, realizarea unor ritmuri înalte de creștere în condițiile organizării mai bune a producției, ale ridicării mai intense a productivității muncii, ale reducerii costurilor și sporirii rentabilității. Toate acestea demonstrează justețea măsurilor adoptate de partid pentru utilizarea marilor rezerve de care dispun întreprinderile noastre, pentru creșterea eficienței — cerință principală a îmbunătățirii întregii activități economice.La obținerea acestor mari succese, o contribuție deosebită aduc muncitorii, tehnicienii și inginerii din București — principalul centru industrial al țării — care prin munca lor rodnică asigură circa o cincime din producția noastră industrială, avînd un rol esențial în opera de industrializare socialistă, de ridicare a întregii economii naționale. Doresc, cu acest prilej, să le adresez calde felicitări din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului și să urez tuturor oamenilor muncii din Capitala patriei noastre noi și noi succese în promovarea progresului tehnic și perfecționarea producției, în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere care le revin în realizarea cincinalului. 
(Aplauze).Acordînd toată atenția dezvoltării industriei, partidul se preocupă. totodată, stăruitor de modernizarea agriculturii noastre socialiste, de punerea în valoare a marilor sale rezerve. Anul acesta s-a verificat, încă o dată, în practică, superioritatea agriculturii socialiste. Cu toată seceta care s-a abătut în primăvara acestui an asupra celei mai mari părți a țării, ca urmare a măsurilor luate sînt create condiții pentru a avea o recoltă care să asigure o bună aprovizionare a populației cu produse agro- alimentare, precum și a industriei cu materiile prime agricole necesare. In aceste rezultate se întruchipează eforturile susținute și priceperea țărănimii noastre cooperatiste, ale lucrătorilor din unitățile agricole de stat, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, care au răspuns cu însuflețire la chemarea partidului și guvernului de a face totul pentru a asigura producții agricole ridicate, spre a nu fi cu nimic prejudiciat programul de dezvoltare economică a țării și de ridicare a nivelului de trai.în politica sa, partidul pornește de la faptul că, așa cum arată experiența istorică, o societate avansată, cu atît mai mult orînduirea socialistă, chemată să asigure înflorirea multilaterală a personalității umane, nu poate fi concepută fără o puternică dezvoltare a științei, culturii, învățămîntuiui. Un domeniu esențial al programului partidului nostru de construcție a societății socialiste este ridicarea nivelului general de cultură al poporului, pregătirea cadrelor necesare dezvoltării, pe baze moderne, a activității economice și sociale, creșterea aportului științei românești la soluționarea sarcinilor construcției socialiste și afirmarea ei tot mai puternică pe plan internaționalO contribuție valoroasă la realizarea acestor obiective ale politicii partidului aduc oamenii de știință și cultură din Capitala țării, care, prin activitatea lor în Instituțiile de învățămînit, cercetare științifică, artă și cultură, adaugă noi și noi valori la patrimoniul spiritual al patriei. Partidul și poporul prețuiesc în mod deosebit munca însuflețită, pătrunsă de pasiune și dăruire patriotică, pe care o desfășoară cadrele didactice, sa- vanții și cercetătorii, oamenii de cultură și de artă din București, întreaga noastră intelectualitate și sînt încredințate că și pe viitor ei vor fi la înălțimea cerințelor operei de edificare socialistă a României, vor fi întotdeauna alături de popor, vor înfăptui neabătut politica partidului și guvernului patriei noastre. (Aplauze puternice).Realizările în creșterea producției industriale și agricole, în dezvoltarea vieții social-culturale se răs- frîng pozitiv asupra nivelului de trai al întregului popor, lărgind posibilitățile statului nostru socialist de sporire a veniturilor reale ale populației. O expresie grăitoare a grijii partidului pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor de oameni ai muncii o constituie măsurile adoptate în vederea dezvoltării și diversificării construcției de locuințe. Ca urmare a acestor măsuri, în viitorii 2 ani în București se vor construi a- proape 55 mii apartamente, adică cu 23 mii apartamente mai mult decît se prevăzuse în planul cincinal. Revine comitetului de partid și consiliului popular municipal, unităților de construcții să acționeze, cu toată hotărîrea. să depună toate străduințele pentru a îndeplini în bune condiții a- cest program, contribuind la rezolvarea într-un termen mai scurt a uneia din cele mai importante probleme pentru ridicarea nivelului de trai al poporului.Urmărind cu consecvență ridicarea sistematică a bunăstării poporului, partidul nostru pornește, atît de la interesele prezente ale societății, cît și de la cerințele obiective ale progresului ei continuu spre noi trepte de civilizație, de la necesitatea asigurării acumulărilor pentru dezvoltarea neîntreruptă a bazei materiale a societății socialiste și comuniste Știm că este necesar să învingem încă multe greutăți ; mai avem multe de făcut pentru a 

asigura satisfacerea tuturor cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii în continuă creștere, că va trebui să facem încă față unor privațiuni. Partidul arată deschis maselor că, pentru a realiza un nivel de trai ridicat poporului nostru, este necesar să dezvoltăm puternic industria, agricultura, întreaga economie națională. După cum dovedesc experiența țărilor a- vansate, propria noastră experiență, aceasta este singura cale viabilă pentru a așeza temelii trainice bunăstării de astăzi, viitorului fericit al poporului, al patriei noastre. (Aplauze).Sîntem la mijlocul actualului plan cincinal. Există toate condițiile și premisele pentru a îndeplini și depăși sarcinile pe întregul cincinal, pentru a realiza un nou și important pas înainte pe drumul progresului. Sînt semnificative în această privință rezultatele bune obținute pînă acum. Dar și mai importante și mai semnificative sînt avîntul creator ce caracterizează dezvoltarea actuală 
a țării, activitatea neobosită a clasei muncitoare, care-și dovedește tot mai mult rolul de clasă conducătoare a societății, munca însuflețită a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii. fără deosebire de naționalitate, lupta lor unită, sub conducerea partidului comunist, pentru înflorirea patriei noastre. Români# socialistă. (Vii aplauze).Desigur, înfăptuirea grandioaselor sarcini pe care le ridică actuala etapă de dezvoltare a țării va necesita tn continuare ample eforturi din partea întregului popor, eliminarea neajunsurilor care împiedică deplina valorificare a resurselor și potențialului de care dispunem, perfecționarea multilaterală a vieții economice și sociale.Partidul nostru a subliniat în repetate rînduri că făurirea noii o- rînduiri, ca operă deosebit de complexă, impune o preocupare perseverentă pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, pentru dezvoltarea democrației socialiste, pentru crearea condițiilor ca masele să participe în mod efectiv la stabilirea șl înfăptuirea politicii țării, la soluționarea tuturor problemelor esențiale ale progresului patriei noastre. Acesta este sensul principal al hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, al întregii activități pe care o desfășoară partidul nostru. Noi pornim de la faptul că puterea clasei muncitoare în alianță cu țărănimea și intelectualitatea, cu toți oamenii muncii. înseamnă participarea activă a acestora la elaborarea tuturor măsurilor, înseamnă că nimic nu se poate hotărî și face în țara aceasta fără asentimentul clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectualității ; numai pe această cale se poate asigura făurirea de către poporul nostru, în mod conștient, a socialismului și comunismului. (Aplauze).Noi considerăm că rolul partidului comunist de organizator și conducător al operei de făurire și desăvîrșire a noii orînduiri constă tocmai în asigurarea perfecționării continue a vieții economice și sociale, în dezvăluirea la timp a lipsurilor și adoptarea măsurilor de îndreptare a lor, în realizarea sintezei organice dintre legile general-valabile ale construcției socialiste și realitățile concrete istorice, sociale, economice ale țării, în asigurarea participării active a maselor largi populare la întreaga viață economică, socială a țării 
(Aplauze).Amplul program de măsuri elaborat de partidul nostru pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii activității economice, sociale și de stat, lărgirea democrației socialiste, afirmarea mai consecventă a principiilor socialiste în domeniul repartiției și în alte domenii ale raporturilor sociale s-au dovedit un puternic ferment a) inițiativei și energiilor creatoare ale poporului nostru, au imprimat un puternic dinamism în toate domeniile de activitate socială. In înfăptuirea acestui program, oamenii muncii văd hotărîrea nestrămutată a partidului de a pune mai bine în valoare avantajele noii o- rînduiri, de a promova în întreaga societate înaltele ei principii de justiție și echitate socială, de a construi socialismul în deplină concordanță cu năzuințele vitale ale poporului, de a asigura condițiile ca toate hotărârile și măsurile privind dezvoltarea patriei să exprime voința lui suverană.Aprobarea unanimă cu care poporul a întîmpinat acest program constituie cea mai convingătoare dovadă că mergem pe un drum bun. Urmînd neabătut acest drum, partidul își întărește continuu legăturile cu masele; rolul său de forță politică conducătoare a întregii societăți se manifestă ca o forță activă în stare să asigure progresul .permanent al națiunii noastre socialiste. (Aplauze înde
lungate).Sîntem încredințați, că organizația de partid din București — cea mai mare organizație a partidului nostru — va înfăptui, și de-acurn înainte, cu fermitate, politica elaborată de partid, își va îmbunătăți continuu activitatea și legăturile cu masele de oameni ai muncii, va depune eforturi și mai stăruitoare pentru a asigura îndeplinirea neabătută a marilor sarcini ce-i revin din programul stabilit de Congresul al IX-lea al partidului.Poporul român acordă întreaga sa încredere partidului nostru comunist în îndeplinirea nobilei sale misiuni de a-1 conduce cu succes pe drumul construcției socialiste, al progresului și civilizației și, fără îndoială, că organele și organizațiile de partid, toți comuniștii, partidul nostru vor ști să fie la 

înălțimea încrederii poporului. Nimic nu va abate partidul nostru de la hotărîrea lui de a sluji cu credință poporul român, aspirațiile sale vitale, interesele generale ale socialismului, de a face totul pentru asigurarea triumfului deplin al noii orînduiri pe pămîntul României, pentru construirea comunismului. (Aplauze puternice).
Dragi tovarăși,Trăim într-o epocă de adînci transformări sociale, cînd mase de milioane de oameni de pe întreg globul se ridică la creație istorică conștientă, cînd popoarele și națiunile își afirmă vigdros dreptul de a se dezvolta independent, de a hotărî singure asupra căilor de progres, în concordanță cu interesele și aspirațiile lor, cu tradițiile lor istorice. Orînduirea socialistă își demonstrează tot mai evident uriașa sa superioritate, capacitatea de a asigura dezvoltarea rapidă a societății, înflorirea fiecărei națiuni — stimulînd lupta popoarelor pentru eliberare națională, pentru pro- gre9 social. Pe ruinele imperiilor coloniale au apărut zeci de state noi, care au pășit pe calea afirmării personalității lor proprii în lumea contemporană.în aceste condiții, principiile independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi a tuturor popoarelor, neamestecului în treburile interne se impun tot mai mult în relațiile dintre state, ca o premisă fundamentală a bunei înțelegeri și cooperări internaționale. a asigurării păcii mondial^. 

(Aplauze îndelungate).Istoria stă mărturie că subjugarea unor popoare de către imperialism nu a putut fi decît vremelnică, nu a putut infringe voința de libertate a națiunilor. Pretutindeni, cei mai buni fii ai popoarelor nu au încetat nici un moment lupta împotriva asupritorilor, au menținut veșnic vie dorința de neatîrnare de a scutura jugulPoporul nostru, care în decursul întregii sale existențe a luptat cu dirzenie și neînfricare pentru dreptul său sacru de a-și hotărî singur destinele, este profund a- tașat cauzei libertății și independenței, privește cu adîncă simpatie și solidaritate lupta popoarelor împotriva dominației imperialiste, pentru cucerirea și consolidarea independenței lor naționale. (Aplau
ze puternice).Imperialismul, deși dispune de o considerabilă forță militară și nu se dă In lături de la folosirea ei pentru reprimarea luptei popoarelor — nu a fost și nu este în stare să frîneze procesul ireversibil de destrămare a sistemului colonial și de formare a noilor state independente, mersul înainte al societății ; intervențiile și presiunile militare de orice fel, amestecul în treburile interne nu fac decît să agraveze stările de lucruri din țările respective, să genereze noi focare de tensiune și conflicte, primejdii grave la a- dresa păcii. Aceste acțiuni stîrnesc puternica împotrivire și dezaprobarea maselor populare, a cercurilor largi ale opiniei publice, duc inevitabil la izolarea promotorilor lor pe arena internațională.Impasul în care au ajuns agresorii americani în Vietnam — cu tot potențialul militar uriaș pe care l-au pus în mișcare în războiul lor agresiv — arată încă o dată că un popor care luptă pentru drepturile sale și pentru libertatea patriei nu poate fi îngenuncheat. (Aplauze). Interesele vitale ale păcii și securității popoarelor cer încetarea definitivă a bombardamentelor americane asupra Republicii Democrate Vietnam, oprirea agresiunii Statelor Unite ale Americii, cer ca poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve propriile probleme fără nici un amestec străin. România a primit cu satisfacție începerea tratativelor de la Paris dintre Statele Unite ale Americii și Republica Democrată Vietnam. Ne exprimăm speranța că pînă la urmă glasul rațiunii va triumfa, că aceste tratative se vor încheia cu succes, potrivi* cerințelor păcii internaționale, năzuințelor opiniei publice iubitoare de pace din întreaga lume.Partidul și guvernul, întregul nostru popor își reafirmă deplina lor solidaritate cu eroicul popor vietnamez, care-și apără cu abnegație independența și ființa națională, împotriva agresiunii imperialiste și îi urează din toată inima succes în lupta sa dreaptă. (Aplau

ze însuflețite).In lumea de azi, responsabilitatea pentru asigurarea păcii mondiale revine tuturor țărilor, indiferent de mărimea și potențialul lor economic, militar, demografic ; toate popoarele sînt profund interesate în crearea condițiilor pentru dezvoltarea și progresul lor nestîn- jenit. Numeroase țări mijlocii și mici se ridică împotriva subordonării economice și politice față de puterile imperialiste, a tendințelor hegemoniste și anexioniste, pentru o reală egalitate în drepturi a tuturor statelor. Viața arată cît de anacronice au devenit încercările de a perpetua vechile practici de a decide soarta unor popoare și a unor țări în marile capitale ale lumii, de a nesocoti și disprețui voința suverană a acestora. Tot mai conștiente de rolul lor cres- cînd, țările mici și mijlocii își afirmă prin numeroase inițiative constructive capacitatea lor de a contribui activ la realizarea securității internaționale — aceasta reprezentînd o caracteristică importantă a vieții contemporane, o cale principală pentru participarea tuturor popoarelor la făurirea păcii în lume. (Aplauze).După cum știți, în centrul activității internaționale a partidului și statului nostru stau prietenia, 

alianța și colaborarea cu toate țările socialiste.România acordă, de asemenea, întreaga atenție lărgirii colaborării și cooperării pe diferite planuri cu toate țările, fără deosebire de orîn- duire socială și politică, pornind de la premisa că intensificarea circuitului de valori materiale și culturale este o condiție indispensabilă a progresului în lumea contemporană.Partidul și guvernul nostru militează neabătut pentru crearea unui climat sănătos în relațiile dintre state, pentru pace și securitate. A- vem convingerea că un astfel de climat poate fi instaurat numai dacă vor fi eliminate din viața internațională, pas cu pas, focarele de încordare, dacă se va acționa cu perseverență pentru apropiere și colaborare constructivă a tuturor țărilor.Considerăm că este în Interesul popoarelor din Qrientul Apropiat și al păcii generale ca țările din această zonă să pună capăt stării de tensiune ce se menține, să fie retrase trupele israeliene din teritoriile ocupate, să rezolve diferendele lor asigurînd dreptul la existență al fiecărui stat din această parte a lumii, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din toamna anului trecutCa țară europeană, România dă 
o deosebită atenție și militează cu perseverență pentru realizarea securității pe continentul nostru — văzînd în aceasta un factor esențial al stabilității și păcii mondiale. Evoluția evenimentelor relevă existența unor posibilități favorabile pentru înfăptuirea acestui deziderat, confirmă realismul propunerilor elaborate în acest domeniu de țările socialiste — propuneri cuprinse în Declarația adoptată acum doi ani la Consfătuirea de la București.Pentru asigurarea păcii tn Europa și în lume, un pas important pe drumul înlăturării treptate a surselor de încordare l-ar constitui desființarea blocurilor militare. Anii care au trecut au demonstrat din plin, prin numeroase fapte, că pactul N.A.T.O., creat cu scopuri imperialiste, ca instrument de agresiune și dominație asupra altor popoare, acționează ca o frînă In calea destinderii internaționale. După cum se știe, ca răspuns la crearea pactului N.A.T.O. și la includerea în această alianță agresivă a Republicii Federale a Germaniei, a luat naștere Tratatul de la Varșovia. Dar această organizație militară, concepută ca o barieră in calea tendințelor agresive aie N.A.T.O., n-a fost creată pentru veșnicie. Așa cum se arată In Tratatul care i-â dat naștere, ea are o existență temporară, pînă la crearea unui sistem de securitate europeană. Tocmai de aceea țările socialiste au subliniat în mod repetat că sînt gata" pentru lichidarea concomitenta a alianței nord-atlantice și a Tratatului de la Varșovia.O importantă premisă pentru îmbunătățirea relațiilor dintre țările europene este lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriile altor state, retragerea tuturor trupelor străine în limitele granițelor lor naționale.în rezolvarea problemelor securității europene trebuie să se pornească de la realitățile istorice statornicite pe continentul nostru, de la existența celor două state germane — Republica Democrată Germană, stat socialist prieten, și Republica Federală a Germaniei — de la recunoașterea și respectarea inviolabilității granițelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, inclusiv a frontierei Oder- Neisse. Considerăm că realizarea recentelor propuneri ale Republicii Democrate Germane privind normalizarea relațiilor între cele două state germane pe baza egalității lor depline în drepturi, încheierea u- nui acord de nefolosire a forței în raporturile dintre aceste state, inițierea de tratative cu guvernul Republicii Democrate Germane și guvernul Republicii Federale a Germaniei în vederea ajungerii treptate la relații diplomatice normale cu aceste țări, precum și primirea lor în Organizația Națiunilor Unite ar duce la întărirea climatului de securitate pe continentul nostru și în lume.Desigur, înfăptuirea securității europene nu se poate realiza de la sine, ci necesită eforturi perseverente, acțiuni hotărîte în direcția dezvoltării relațiilor intereuropene, a îmbunătățirii climatului politic. Numai în măsura în care fiecare stat european va fi sigur că independența și integritatea sa teritorială nu-i sînt amenințate, numai în măsura în care fiecare popor va fi convins că-și poate alege nestingherit calea de dezvoltare, se va crea o bază trainică pentru securitatea întregului continent. Considerăm că în actuala situație trebuie făcut totul pentru a mobiliza forțele progresiste, opinia publică iubitoare de pace din țările continentului nostru, spre găsirea celor mai bune căi de realizare a securității europene, corespunzător intereselor tuturor statelor și popoarelor. Poporul român, guvernul nostru vor face totul pentru a-și aduce contribuția activă la înfăptuirea acestui deziderat. (Aplau

ze îndelungate).In viața politică contemporană se impune tot mai pregnant rolul țărilor socialiste, al partidelor comuniste și muncitorești, al forțelor democratice, antiimperial iste. Ținînd seama de uriașa diversitate a condițiilor economice, sociale, naționale în care acționează partidele comuniste și muncitorești, succesul politicii lor este determinat în cel mai înalt grad de capacitatea fiecăruia de a aplica în mod creator legile general-valabile ale revoluției și ale construcției socialiste la specificul țării respective. Cu cît fiecare partid exprimă mai fidel cerințele progresului țării, cu atît 

cresc prestigiul și rolul său conducător în societate, adeziunea poporului la politica lui, cu atît mai trainice sînt temeliile construcției socialiste în lume, cu atît crește prestigiul socialismului. (Aplauze).Respectarea independenței fiecărui partid, neamestecul în treburile interne constituie o condiție fundamentală pentru clădirea unor relații de egalitate și încredere reciprocă între partidele comuniste și muncitorești și între țările socialiste, pentru consolidarea unității lor — și, totodată, o cerință vitală a întăririi rolului conducător al fiecărui partid în propria-i țară.După părerea noastră, trebuie să 
se facă totul spre a se pune capăt stării de încordare din mișcarea comunistă și muncitorească, evitîn- du-se orice pas care ar putea adăuga noi elemente de înrăutățire a raporturilor dintre partidele comuniste și dintre țările socialiste. Deosebirile de păreri și divergențele care apar între diferite partide pot fi rezolvate nu prin invective și etichetări, ci prin tratative directe, purtate în spirit tovărășesc, constructiv, între partidele respective, între conducerile lor. Numai în măsura în care se va merge pe drumul discutării tovărășești, ma- nifestîndu-se deplină încredere în fiecare partid, în conducerea fiecărui partid, se vor crea condiții pentru întărirea unității de neclintit a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Noi avem deplina convingere că aceasta se va realiza. (Aplauze puternice). Așa cum au arătat-o recentele a- corduri la care s-a ajuns la Cierna și Bratislava, în urma întîlnirilor dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, Partidul Comunist din Cehoslovacia și alte partide comuniste, atunci cînd se merge pe calea discuțiilor, cu răbdare și înțelegere reciprocă, cu respect față de pozițiile și interesele fiecăreia dintre părți, se poate ajunge la rezultate pozitive, la îmbunătățirea atmosferei și a raporturilor dintre partide și dintre țări.Solidaritatea partidelor comuniste și muncitorești izvorăște din necesitatea obiectivă a unirii forțelor lor în lupta împotriva dușmanului comun — imperialismul, pentru realizarea scopurilor comune care le unesc, sub stindardul învățăturii atotbiruitoare marxist-leniniste. O manifestare pregnantă a acestei solidarități o constituie exprimarea încrederii în fiecare partid, în capacitatea sa de a rezolva problemele ridicate de progresul societății din propria țară.Călăuzindu-se consecvent după aceste principii, partidul nostru și-a exprimat de la început deplina sa simpatie față de activitatea depusă de Partidul Comunist din Cehoslovacia și conducerea acestuia pentru perfecționarea vieții sociale și de stat, a manifestat încrederea că popoarele ceh și slovac — care prin lupte grele și-au cucerit independența și au făcut din socialism țelul suprem al activității lor creatoare — vor consolida și dezvolta realizările revoluționare obținute în interesul patriei lor, al întăririi forțelor socialismului în lume.După cum se știe, în zilele următoare, o delegație de partid și de stat a țării noastre va face o vizită prietenească în Republica Socialistă Cehoslovacă. Această vizită va constitui un prilej pentru a exprima încă o dată încrederea poporului român și a partidului nostru comunist în capacitatea popoarelor Cehoslovaciei și a Partidului Comunist din Cehoslovacia, a conducerii lor, de a asigura succesul operei de edificare a socialismului, în conformitate cu năzuințele lor vitale. (Aplauze 
puternice). Sîntem încredințați că vizita ce o vom face, convorbirile pe care le vom avea cu conducătorii Cehoslovaciei, noul tratat de prietenie și alianță pe care-1 vom semna vor duce la întărirea prieteniei româno-cehoslovace, la strîn- gerea colaborării și legăturilor frățești tradiționale dintre partidele și popoarele noastre și vor contribui la cauza unității țărilor socialiste, la cauza păcii în lume. (Vii 
aplauze).Pornind de la răspunderea sa față de popor, față de cauza socialismului, de la solidaritatea internaționalistă, partidul nostru își va aduce și în viitor întreaga sa contribuție la întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste, la dezvoltarea colaborării lor în lupta pentru triumful cauzei păcii și progresului social.

Dragi tovarăși,în încheiere, doresc să relev încă o dată deplina satisfacție a Comitetului Central și a guvernului pentru fermitatea cu care oamenii muncii din Capitala patriei noastre, întregul popor, militarii forțelor noastre armate înfăptuiesc politica internă și externă a partidului și statului, care corespunde pe deplin intereselor vitale ale națiunii noas
tre. (Aplauze puternice, urale).Avem convingerea că, dînd viață acestei politici, oamenii muncii din Capitală, poporul nostru vor realiza neabătut sarcinile ce le revin în înfăptuirea politicii trasate de Congresul al IX"-lea, vor adăuga noi și noi victorii în construcția socialistă, pe calea civilizației, a socialismului și comunismului.Avem deplina convingere că ofițerii, subofițerii, soldații armatei noastre vor ridica continuu pregătirea lor de luptă și politică, vor fi totdeauna gata să răspundă la chemarea partidului și guvernului, își vor face datoria în fața poporului și patriei noastre.Vă urez din toată inima, tuturor, noi și noi succese în activitatea dumneavoastră, multă sănătate șl fericire ! (Aplauze puternice, răsu
nă îndelung urale).
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De obicei cei care discută pa tema teatrului sînt de îndată absorbiți de problemele repertoriului și ale dramaturgiei. Și pe bună dreptate, acestea fiind, desigur, probleme de bază ; dar poate și pentru că sînt și cele care se oferă analizei mai imediat, mai ușor, ca un obiect pe care știi de unde să-l apuci. Repertoriul rămîne totuși planificarea unor deziderate, iar piesele doar frumoase volume în bibliotecă, fără REALIZARE, care este hotărîtoare pentru succesul, calitatea și nivelul atins de un teatru. Sînt cunoscute exemple de repertorii frumoase și compromise prin realizări mediocre, sînt cunoscute cazurile unor texte mari, desființate prin montări inadecvate, sau soarta unor autori periclitată prin incomprehensiunea interpreților. De asemenea s-au discutat recent cazurile unor concepții și viziuni regizorale originale și îndrăznețe, care în spectacole au fost departe de strălucirea la care toți se așteptau ; aceasta, pentru că aici regizorul a cîntat la un pian dezacordat și cu lipsuri grave în claviatură.Preocupările publicisticii însă par să acorde un interes mai redus acestor aspecte; de aici și o mai slabă cunoaștere a condiționării o- biective, a factorilor care guvernează asupra nivelului artei reprezentării, a structurilor care o determină. Faptul este explicabil prin aceea că criticul ia cunoștință de produsul finit — spectacolul — și nu de 
tehnologia destul de complicată care l-a produs și care, evident, nu prezintă interes în sine. Dar fie și numai din dragoste pentru literatura dramatică, Ia a cărei vehiculare a- ceastă tehnologie contribuie în mod esențial — și ea merită atenție. Deci, chiar pentru cei care nu cred în autonomia unei „arte a teatrului", chiar pentru partizanii „primatului textului" interesul pentru structurile teatrale își găsește ternei. Și printre acestea, structura colectivului e o problemă cheie.Aceasta, în primul rînd, pentru că arta teatrală este — mai mult decît oricare artă — o activitate colectivă al cărui produs finit e rezultatul 
conlucrării unui grup uman (dramaturg, regizor, actori, scenografi, artiști ai luminii și ai sunetului, precum și Compartimente întregi de tehnicieni lucrînd în ateliere specializate sau direct pe scenă). Calitatea globală a rezultatului depinde, atît de calitatea contribuției fiecăruia, cit și de capacitatea întregului, a structurii, de a integra aceste contribuții. Pentru că este evident că cu cît structura acestui grup va asigura un model mai bun de conlucrare, cu atît și produsul finit va fi mai bun. Este evident că, atît randamentul material și spiritual al activității grupului, cît și valoarea operei colective rezultate sînt în funcție de nivelul de organizare al acestui grup, adică de structura lui. După cum iarăși e evident, că aici fiind vorba de o activitate artistică, unde materialul conlucrează cu spiritualul, particlpînd împreună deopotrivă în 
obiectul final, problemele organizării în structura teatrală capătă as
pecte particulare proprii.

Am folosit termenul de „structură", pentru a-I opune celui de „grămadă". 
Structura presupune că întregul este 
mai mult decît o simplă însumare a 
părților, că elementele componente «e asamblează potrivit unei finali
tăți, realîzînd o anumită formă — 
configurația — și asigurînd o anumită dinamică — funcționalitatea. 
Orice modificare a părților, legate 
între ele formal și funcțional, printr-o 
lege internă proprie fiecărei struc
turi, se răsfrînge asupra întregului.Există situații în teatru cînd oamenii se găsesc împreună în același „colectiv", fie pentru că au fost „moșteniți din trecut" de la alt colectiv desființat, fie pentru că au fost „vărsați", fie pentru că aici au găsit locuri „libere", sau poate „protecții" dinăuntrul sau din afara teatrului. Evident că în aceste aglutinări întîmplătoare, dirijate de forțe străine unei gîndiri artistice, nici nu poate fi vorba de o structură rezultată printr-o operație conștientă de 
selectare, potrivit unor criterii șl scopuri bine determinate, în vederea unei finalități artistice dinainte gîndite. Din păcate, asemenea situații nedorite mai persistă, atît datorită prelungirii unor stări de lucruri deficitare, deja create și din care nu s-a mai știut ieși, stări create și de împrejurările obiective care au prezidat la extinderea bruscă a rețelei teatrale, dar și — ceea ce e mal grav — datorită perpetuării u- nor metode neștiințifice în ceea ce aș numi construcția de colectiv, unde angajările neprincipiale sau insuficient de bine gîndite constituie doar un aspect. Aceasta face adesea 
ca dintr-un colectiv destul de nu
meros ca angajați pe statul de sala
rii să nu se poată asigura o distri
buție corespunzătoare și în schimb 
să rămînă destui actori neutilizați. înseamnă că aici colectivul nu este structurat pe genuri și necesități, că lipsesc anumite categorii de actori, în timp ce alții, de același fel, se găsesc cu duiumul (și de aici tot felul de tribulații și compromisuri pentru cîrpirea unei distribuții !). Bineînțeles că aceasta îngreunează oferirea unor posibilități egale de valorificare pentru toți membrii trupei, produce „atmosferă", „tensiune", etc. etc., în afară de calitatea îndoielnică a spectacolelor realizate cu distribuții neadecvate, care nu pot decît să îndepărteze publicul, să-1 facă să-și piardă încrederea în teatrul respectiv.O structură superioară însă nu înseamnă numai o trupă fără lipsuri și prisosuri, bine echilibrată și cuprinzătoare pentru a asigura distri-

buțlî adecvate. Aceasta nu e decît condiția liminară, punctul de pornire. Finalitatea însă e alta. Individualitățile artistice, oricît ar fi ele, luate fiecare pot forma o structură perioară, dacă nu sînt tr-o gîndire teatrală i nu au ajuns la un limbaj teatral comun, dacă nu se împărtășesc din
de valoroase : în parte, nu . teatrală su- sudate prin- comună, dacă

apartenenței lor la aceeași schemă de salarizare, ci prin fuziunea unor personalități care — prin opțiuni lucide și libere — aderă la aceeași 
scară de valori, își asumă aceleași 
angajamente etice și aceleași responsabilități.Evident că aceste principii nu se adresează acelora care văd în teatru doar o sursă de satisfacții per-
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aceleași principii comune de că și etică teatrală. Pentru că așa talentul și voința lor de tuire pot să formeze un tot, vină din aspirații eficiență, ceasta în mod liber, necoercitiv, nu pe baza rigorilor administrative, ci prin forța magnetică naturală a afinităților elective, a încrederii în a- celeași valori, a bucuriei de a da împreună viață unor idei comune, prin lupta umăr la umăr pentru impunerea unui crez artistic comun. Cît de mult a cîștigat, de pildă, colectivul Teatrului Mic, prin angajarea și cîștigarea în comun a unor adevărate bătălii artistice ; ca să nu mai vorbim de echipa care a realizat „Nepotul lui Rameau" !Aceasta presupune că un adevărat colectiv se realizează nu prin adunarea împreună a unor persoane pe baza posedării acelorași diplome șl a

esteti- numai înfăp- să deși a-
sonale, o șansă de „reușită", „de „dibăcie" în ridicarea standing-ului personal; ci acelora care văd aici, peste și dincolo de „succesul" lor, succesul unor VALORI în care cred și pe care le socotesc mai importante decît reușitele sau eșecurile lor individuale.Neomogenitatea estetică și etică a unor colective ruinează practic orice tentativă de spectacol gîndit ca un tot unitar, ca operă unică de artă. E imposibil — și aceasta o știu7 din experiență — să obții vibrarea la unison a unor oameni solicitați de țeluri divergente, cu criterii disparate de valorificare, cu poziții îndepărtate de ordin estetic sau etic. Cîtă energie psihică se irosește azi în teatrele de tip hibrid, pentru ca realizatorii unui spectacol să „omogenizeze" și să „armonizeze" un grup uman care nu e nici omogen, nici

armonic. Și, dimpotrivă, cîtă eficiență spirituală se realizează, cît efort uman prețios se economisește, atunci cînd se acordă unor oameni posibilitatea de a alcătui o comuniune de creație, nu după zodii administrative sau de hazard, ci pe baza convingerilor comune, a încrederii reciproce în talentul și ideile lor artistice, a felului cum înțeleg să muncească.Structurarea superioară a unui colectiv teatral trebuie neapărat să țină seama de principiul economiei 
eforturilor, de reducerea coeficientului de irosire a forțelor psihice, care în teatre de tip hibrid e foarte ridicat. Omogenitatea intelectuală, estetică și etică, asigurînd posibilități de comunicare pe mai multe planuri între membrii colectivului, mărind șansele unui acord rapid și trainic între ei, sporește simțitor randamentul muncii artistice. în loc de a se inhiba și anihila reciproc, cum se întîmplă frecvent azi datorită condițiilor teatrelor hibride, oamenii se vor inspira unii pe alții, creîndu-se un climat de muncă bazat pe încredere reciprocă. Atunci discutarea neîmplinirilor sau a erorilor se va putea desfășura deschis, liber, sincer și exigent, și nu în atmosfera de suspiciune, rea credință și ipocrizie care domnește în teatrele hibride. Acest cîștig etic numai, și înseamnă enorm pentru dezvoltarea artistică a unui colectiv !Lucrăm azi în teatru prea sporadic, prea spontan și prea empiric, prea fără „sistem și metodă", prea fără continuitate, ceea ce nu întîrzie să producă o mare risipă șl irosire de energie spirituală. Avem nevoie de eforturi stăruitoare, duse cu continuitate pe spații mai mari de timp, orientate în direcții bine determinate, de oameni care au dovedit că au ajuns la o gîndire teatrală proprie. Constituirea unor asemenea nuclee vii va putea garanta realizarea acelor acumulări de experiență — artistică, profesională, tehnică — care decantate perseverent în timp formează o cultură teatrală, duc la curente, stiluri și școli naționale de teatru.Un colectiv teatral cu membri selectați în vederea promovării acestor valori este singurul mijloc de realizare a acestui dublu principiu de economie a efortului. Economia în procesul de realizare a fiecărui spectacol, unde trupa — bine structurată valoric — răspunde solicitărilor, ca un instrument muzical de mare clasă, pe toate registrele. Economie în procesul de durată, unde toate cele ce s-au cîștigat în comun se cristalizează într-un drum propriu, capabil să spună ceva nou pe plan național și internațional.

„A conduce valabil o scenă în
seamnă a realiza un program în 
timp și adîncime" — spunea marele Ion Sava, care adăuga : „Idealul teatrului nostru constă în a face un pas înainte în stabilirea formulei — regizorul cu trupa lui ; formulă care să înlocuiască pe cele anterioare".Dar pentru aceasta trebuie ieșit din imobilismul înghețat al structurilor actuale.
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• Roata vieții t PATRIA — 10 ; 12,45 ; 18,15 ; 18,45 ; 
21,15, SALA PALATULUI (seria de bilete 2518 — 
orele 17,30 șl «erla 2517 — orele 20,15).
• Tarzan — omul maimuță : REPUBLICA — 8,30 ;
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, GRĂDINA DI
NAMO — 20.
• Șapte oameni de aur : FESTIVAL — S ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20, FEROVIAR — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 
11 : 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, MODERN — 9,30 ; 11,45 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
• Viva Maria : LUCEAFĂRUL — 8,30 10,45 ; 13,15
15.45 : 18,15 ; 20,45, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 
21, la grădină — 20, CIRCUL DE STAT — 10 ; 13
15.30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA DOINA — 20,15.
• O fată ciudată : VICTORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Alegere de asasini : LUMINA — 9—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 20,45.
• Valea : CENTRAL — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Cimarron : SALA CINEMATECA (bilete la casă) — 
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
« Dă laba prietene : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Cehoslovacia, pămlnt necunoscut — Tn anul 2001 
mașinile vor face totul singure — în vizită la cara
catițe — Stînca — Narcis : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Bella : UNION — 15,30 ; 20,30, Ia 18 — Desene animate
• Mesteacănul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• între noi : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 10 ; 
16 ; 18 ; 20.

»

O Studiu despre femei : BUZEȘTI — 15.30 ; 18, la 
grădină — 20.
• Moștenirea lui Achite : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9—13,30 în continuare.
• Duelul lung : DACIA — 8,30—16 în continuare,
18.30 ; 21, FLOREASCA — » ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, ARTA — 9—15,45 In continuare ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 20.
O Piramida zeului Soare : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16; 18,30; 21, Ia grădină 20,15, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15, la 
12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, 
EXPOZIȚIA — 20,15.
• Prin Kurdlstanul 
la grădină — 20,15.
• Răzbunarea haiducilor : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ;
20.15.
• Un bărbat șl e femele : GRĂDINA PROGRESUL-
PARC_ 20 15.
• Taffy șl’ vînătorul : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Aventurierii : RAHOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.15, 'VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină - 20,30.
• Vicontele plătește polița : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
• Jenia, Jenlcica și Katlușa : COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Falsa liră de aur : MELODIA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
17,15 ; 20,15.
« Un dolar găurit : VIITORUL — 15,30 ; 18
O Intîlnire în munți : — MOȘILOR — 
la - -

grădină — 20, AURORA — 9,30 ; 
la grădină — 20,30, GRADINA

sălbatic : UNIREA — 15,30 ; 18,

; 20,30.
15 ; 17,30 ; 

grădină 20,30, FLACĂRA — 15,30 ; 13 ; 20,30. 
împușcătura : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Freddy, lovește tu întîi : MUNCA — 16 ; 18 ; 30. 
Pasărea timpurie : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Ce noapte, băieți ! : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Oscar : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Judecata : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Nebunul din laboratorul nr. 4 : GRADINA VITAN

îfl,

— 20,15.
« Sfîrșltul agentului W4C : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Am tntîlnlt țigani fericiți s PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,15.

teatre
Ca• Teatrul Național „I. L. 

ragiale" (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Heidelbergul 
altădată — 20.
• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „N. Bălcescu") : Visul unei 
nopți de iarnă — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (la gră
dina Boema) : Boema Palace — 20.
• Ansamblul „Perinlța" (în 'sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

de

Anul școlar bate la

tv sa

Un veritabil muzeu etnografic ?i de artă populară poate fi vizitat în comuna Livezile, județul Bistrița-Năsâud.
Inițiatorul său este un localnic entuziast, Ion Rusu, care în decursul anilor a colecționat diverse unelte de mun

că, obiecte de uz casnic, țesături etc. toate purtînd însemnul talentului meșterilor populari(Foto : S. Cristian)

:*S S î ::IW im I1- V>< Qr

(Urmare din pag. I)

Mitar -s -a < :$ ■ « 3 • i
1 ii' i •

ZIUA PRESE
ții publice, în concepția ca și în metodele de conducere. Consecvent unul asemenea principiu, partidul nostru, conducerea lui socotesc că toate problemele construcției economice, ale politicii interne și internaționale, pot și trebuie să fie aduse la cunoștința celor interesați, puse în dezbaterea întregului partid, a tuturor celor ce muncesc, în relațiile dintre partid și opinia publică, presă ocupă un loc de mare răspundere. Partidul cere presei să se mențină permanent drept cel mai important mijloc de exprimare al opiniei publice. în paginile presei, zi de zi, partidul stă de vorbă cu țara.în această direcție presa noastră 
a făcut progrese, inegale desigur, dar incontestabile : are loc un amplu proces de diversificare a publicațiilor în limba română, ca și în limbile naționalităților conlocuitoare, răspun- zînd cerințelor și preocupărilor celor mai largi cercuri de cititori;s-au extins puterea ei de prindere, aria de activității sociale, permis ziarelor, să dea publicului o imagine mai completă și deci mai fidelă a realității, să se ocupe serios și de acele laturi ale acesteia altădată neglijate sau ignorate ; au fost promovate genuri publicistice neuzitate înainte sau au fost renovate altele mai vechi, s-au afirmat diferitele forme ale anchetei sociale. Pe acest continent vast, presa noastră abia a pășit.Deosebit de semnificativ este faptul că presa a devenit în ultimii ani o adevărată tribună a unui larg și liber schimb de păreri. Au apărut astfel în coloanele presei, au răsunat la radio și televiziune opiniile unui număr imens de oameni din toate categoriile sociale cu privire la principalele probleme ale politicii interne și externe a partidului, au fost puse într-o fructuoasă dezbatere publică organizarea științifică a producției și aspectele ei concrete, perfecționarea justiției și legislației, reorganizarea învățămîntului, ca să ne referim doar la cîteva exemple. Presa și îndeosebi presa cultural-artis- tică, publicațiile de specialitate, al căror număr a crescut mult, discută probleme ale științei și filozofiei, ale metodologiei în științele sociale, ale creației literare și artistice, ale moștenirii culturale, examinează curentele de idei ale culturii mondiale contemporane.Meritul celor mai reușite dezbateri este acela de a fi fost realmente libere, de a fi eliminat intoleranta față de opiniile diferite, de a fi promovat schimbul de idei, ciocnirea argumentelor, de a fi atras în aceste confruntări participant! dintre cei mai reprezentativi. Nu e de mirare • ca în cursul unor discuții de acest fel să se ivească și păreri greșite. Ceea ce nu trebuie să lipsească însă este punctul de vedere critic, combaterea fundamentată, principială, de pe pozițiile ideologiei marxist-leni- niste, a opiniilor eronate.în acest sens au o deosebită însemnătate indicațiile conducerii de partid privind orientarea principială a

de ei de cu- investigare a ceea ce a radioteleviziunii

schimbului de opinii, prin inter-

mediul presei. „Noi trebuie să facem loo în paginile presei noastre unei confruntări libere de păreri, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, dar a- ceasta nu înseamnă că trebuie să stăm pasivi față de ideile retrograde, că trebuie să nu milităm ți să nu arătăm care este concepția noastră. Trebuie să înțelegem că dacă facem drum schimbului de păreri în știință, artă și literatură, în toate domeniile vieții sociale, trebuie să exprimăm cu putere șx poziția noastră ideologică, filozofia noastră, principiile noastre politice, estetice, etice".S-ar putea crede că o dată cu dispariția claselor exploatatoare presa ar trebui să capete un caracter idilic, ceea ce s-a întîmplat uneori în trecut. în realitate, fiecare pas înainte al construcției socialiste se face cu prețul luptei împotriva unor fenomene negative, a tendințelor conservatoare, iar nivelul tot mai înalt al exigentei publice impune presei o atitudine necruțătoare față de lipsurile de orice fel. Critica lipsurilor, departe de a crea o imagine negativistă, cum se temeau unii, reprezintă ea însăși o trăsătură esențială pozitivă, o garanție puternică a progresului. Și oare, cine mai mult decît conducerea partidului, decît însuși secretarul general al C.C. al P.C.R. îndeamnă presa și slujitorii ei să dea dovadă de combativitate necruțătoare față de tot ceea ce este vechi, străin orînduirii și principiilor noastre, față de lipsurile de orice fel în mecanismul social, economic sau administrativ, în bunul mers al treburilor publice, precum și în mentalitatea unor oameni ? Sensibilă la semnalele cititorilor, cărora le pune larg la dispoziție paginile sale, maturizată, mult superioară în capacitatea de a analiza, de a aprofunda imensa varietate de probleme intrată în sfera Sa de preocupări, presa noastră înseamnă astăzi, mai mult decît ori- cînd, un factor de progres, un element fundamental al democrației socialiste, un sprijin de nădejde al partidului nostru ți al conducerii sale în efortul îndreptat spre dezvoltarea rapidă și multilaterală a patriei.Adîncirea democratismului orînduirii noastre este de neconceput fără o apărare eficientă a cetățenilor împotriva încălcării drepturilor lor democratice, împotriva abuzurilor de orice fel, a birocratismului și a nepăsării față de interesele oamenilor muncii, ale socialismului. Pe această cale, presa contribuie direct și eficient la transformarea democrației în faptă. Ea a făcut și trebuie să facă și mai mult decît în prezent pentru respectarea principiilor echității sociale, pentru crearea condițiilor reale menite să asigure manifestarea deplină, nestingherită a personalității tuturor fiilor țării noastre.Condiția îndeplinirii funcțiilor multiple ale presei comuniste, aș spune chiar : condiția fundamentală, mi se pare a fi informarea bogată a opiniei publice despre toate evenimentele și problemele din viața internă și internațională. Dar abundenta informațiilor (de dorit, bineînțeles !) nu înseamnă încă o informare reală, o- biectivă. Uneori, așa cum demonstrează ziare de mare prestigiu, in-

formarea serioasă a cititorilor so face prin comentarii și reportaje, mult mai mult decît fac alte publicații care dau iluzia informării prin abundența știrilor nesemnificative.Cît de exactă, de obiectivă este informarea prin presă, tot pe atît sînt și concluziile trase pe această bază. Partinitatea presei, abordarea realității de pe pozițiile marxism-le- ninismului nu înseamnă nicidecum ajustarea realității după un calapod convenabil, ignorarea aspectelor cars contrazic anumite prejudecăți ci, dimpotrivă, studierea fenomenelor cu toată obiectivitatea științifică, singura care îngăduie o interpretare justă, în lumina concepției filozofice călăuzitoare a presei noastre, precum și prezentarea exactă, veridică a faptelor, a realităților.Aceleași interese le slujește presa noastră și în informarea publicului din România cu privire la activitatea partidelor frățești, la realizările popoarelor din țările socialiste, la fenomenele noi din aceste țări, la pozițiile politice adoptate într-o situație sau alta. Militind pentru întărirea prieteniei cu țările socialiste, călăuzită de principiile internaționalismului socialist, presa noastră oferă cititorilor el, cu rigurozitate, știri obiective respectînd datele și părerile autorizate ale factorilor de răspundere din a- ceste țări, reflectă cu simpatie și satisfacție realizările popoarelor frățești în construirea noii orînduiri. Răsfoirea colecțiilor ziarelortre, examinarea emisiunilor radio- televiziunii pot să confirme oricui respectarea strictă a acestor reguli elementare și, cu atît mai mult, absența oricăror aprecieri jignitoare, comentarii deformate, de natură să inducă în eroare. Sîntem convinși că numai practicînd o informare obiectivă, exactă, contribuim cu adevărat la întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a prieteniei și solidarității tuturor țărilor socialiste.
★în întreaga lor activitate, ziariștii din țara noastră — români, maghiari, germani și de tăți — socotesc că principiul suprem, piatra de

noas-

alte naționali-temelie a presei comuniste este conducerea de către partid. Presa noastră afirmă răspicat principiul conducerii de către partid pentru că vede în Partidul Comunist Român forța care stă în fruntea oricărui efort constructiv, făuritorul socialismului. Unind pe platforma ideologiei noastre toate forțele publicistice ale țării, toatetalentele, din generațiile mai vechi și mai noi, pe cei care auîn presa ilegală comuta publicațiile progresis- ca și pe cei care

usâ.u

RITMUL PREGĂTIRILOR TREBUIE INTENSIFICAT!

mai noi, militat nistă, te ale vremii, s-au format în anii revoluției, partidul a educat în acești ani un detașament de nădejde de militant! si profesioniști ai condeiului care sînt astăzi forțele principale în redacțiile noastre, imprimă activității de presă un spirit de sobrietate, modestie, devotament și responsabilitate, la flacăra cărora se călesc noile generații de gazetari.Crearea celor mai bune condiții pentru atragerea talentelor în presă și pentru formarea lor impune stîr- pirea rămășițelor diletantismului, studierea metodelor de organizare științifică a vastelor colective care sînt redacțiile moderne, îmbunătățirea mijloacelor de pregătire nrofe- sională, înlăturarea deficiențelor în organizarea ziariștilor.De Ziua presei, prilej de reflecții retrospective, de examen exigent și de noi angajamente, ni se deschide în acest an, mai mult ca altă dată, perspectiva unor realizări politice și profesionale demne de tradiția pe care o sărbătorim în această zi, a- ceea a „Scînteii", și la înălțimea rolului pe care îl dobîndește presa în România contemporană. Afirmăm șl cu acest prilej că, nu există pentru noi, gazetarii comuniști, ideal mai nobil Iui, a jirea noi o dovedim că sîntem capabili de o asemenea răspundere, sîntem demni de misiunea și încrederea pe care ni le acordă Partidul Comunist Român, întregul nostru popor.

După cum s-a mai anunțat, în perioada 1968-69 vor fi date în folosință aproape 2 600 noi săli de clasă pentru învățămîntul de cultură generală și 410 săli de clasă pentru învățămîntul profesional, tehnic și de specialitate. Noile școli și licee sînt realizate după proiecte tip, cuprin- zînd și încăperi pentru laboratoare, biblioteci, depozite de cărți și materiale didactice etc. Pentru realizarea construcțiilor școlare, statul a investit importante fonduri bănești, la care se adaugă și contribuția cetățenilor din diferite localități. La multe dintre acestea, lucrările se apropie de sfîrșit. Este cazul școlii cu 16 săli de clasă din Constanța, al celor două construcții asemănătoare din cartierul Ploiești Vest al municipiului Ploiești, a numeroase școli generale din orașe sau din sate, în așezarea Ciceu-Mihăiești din comuna Petru Rareș, județul Bistrita- Năsăud, cetățenii si-au propus înălțarea unei școli prin contribuția voluntară. Au căutat prin împrejurimi meseriașii cei mai pricepuți, s-au îngrijit de procurarea materialelor necesare, au pus ei înșiși mîna la treabă, Lucrările sînt în prezent atît de avansate, încît în loc de 4 săli de clasă, cît se prevăzuse inițial, vor fi date în folosință în această toamnă 8 clase. La fel s-au petrecut lucrurile și la școala generală din comuna Rodna, din același județ, ceea ce dovedește că acolo unde există colaborare și conlucrare între toți factorii interesați, planul de construcții școlare se realizează în cele mai bune condiții.Dar, dacă pe multe șantiere de construcții noile școli au început de pe acum să-și desfacă haina de schele, în unele județe lucrările sînt rămase în urmă. Oare constructorii respectivi au uitat că se apropie

data de 1 septembrie, scadența angajamentelor pe care și le-au asumat în contracte ?Am stat de vorbă cu constructori și beneficiari pe cîteva șantiere din județele Prahova, Suceava, Bistrița- Năsăud, Sălaj și Constanța. în principiu, toată lumea este de acord că — independent de dificultățile întîm- pinate — noile școli trebuie să fie gata la festivitatea deschiderii cursurilor. Practic însă, lucrurile sînt ceva mai încurcate, nu mai există aceeași unanimitate ca la examinarea teoretică a problemelor. Unii constructori au pretins — și pe bună dreptate — să le fie dat totul de-a gata — documentații, materiale de construcții etc. — dar nu sînt la fel de insistenți cînd e vorba ca ei să asigure un ritm intens de lucru pe șantiere. La rîndul lor, unii beneficiari consideră că, de vreme ce au dat constructorilor tot ce Ie trebuie, lor nu le mai rămîne decît să aștepte ziua vor lua în primire construcțiile tractate.în comuna Albești-Prahova construcția sălilor de clasă planificate n-a fost începută nici pînă acum, pentru că beneficiarul și constructorul nu s-au înțeles asupra... soluției de proiectare pentru acoperiș. Fiecare își susține morțiș părerea, niciunul nu cedează, iar organele locale nu intervin în dispută. Școala din Vatra Moldoviței — județul Suceava, gata la sfîrșitul Motivul întîrzierii lipsa materialelor Acum însă aceste

timpul pierdut la executarea lucrărilor de documentație și organizare a șantierelor. La școala din Fălticeni sau la cea din Roșcani-Liteni nu in- tîlnești pe șantier decît cîțiva lucrători care, lipsiți de un control mai atent, nu prea se omoară cu munca.în acest ritm de melc este greu de presupus că vor fi îndeplinite la timp angajamentele contractuale. Mult rămasă în urmă este și construcția școlii cu 8 săli de clasă din comuna Murfatlar, județul Constanța. Neterminarea la vreme a acesteia ar crea mari dificultăți deschiderii anului de învățămînt deoarece, din neglijența aceluiași constructor, vechea școală alăturată noului șantier a ars. Și aici, ca și în alte părți unde constructorii nu-și respectă îndatoririle, unde lucrările sînt tărăgănate este necesară o intervenție energică din partea consiliului popular județean. Obligația de a realiza Ia termenul stabilit construcțiile școlare nu poate fi nesocotită de constructori, iar abaterile de la această regulă se cuvin sancționate cu toată hotărîrea de forurile locale răspunzătoare.în afară de noile construcții, în programul pregătirilor pentru noul an de învățămînt figurează numeroase alte lucrări și preocupări nu mai puțin importante : reparații, curățenia localurilor existente, asigurarea mobilierului necesar etc. în județele vizitate, la cea mai mare parte a școlilor aceste lucrări sînt încheiate sau într-un stadiu avansat. Mai sînt însă locuri unde ele nu se desfășoară normal. Cauza trebuie căutată tot în sistemul defectuos de aruncare a sarcinilor de la un for la altul.E drept, despre măsurile luate pînă acum de consiliile populare ale județelor vizitate și de inspectoratele școlare respective ni «-a relatat pe

larg, le-am văzut și „negru pe alb", dar multe din ele au rămas doar pe hîrtie. La Inspectoratul școlar județean Prahova, de exemplu, ni s-a spus că s-au stabilit chiar răspunderi directe ale membrilor consiliului popular, pe sate și comune, în vederea îndrumării operative și a controlului calității lucrului efectuat. Măsura — nimic de zis — este bună, în practică însă nu prea se văd efectele ei. De aceea, nu-i de mirare să constați pe teren că îndeplinirea pianului de construcții școlare este rămasă în urmă, că în numeroase școli din județ n-au început nici micile reparații, nici curățenia obișnuită a localurilor. Școlile din Tîrgșorul Vechi, Aricești Rahtivani, Ceptura ș.a. nu s-au îngrijit nici măcar să-și ridice cotele de combustibil repartizate.în timpul care a mai rămas pînă la deschiderea cursurilor trebuie intensificat ritmul de lucru pe șantierele de construcții destinate învățămîntului. trebuie asigurate toate condițiile materiale efectuării lucrărilor curente de reparații și curățenie, acordîn- du-se grija cuvenită aprovizionării școlilor cu manuale, materiale didactice, mobilier și tot ce este necesar procesului instructiv-educativ. în a- ceastă acțiune, inspectoratele școlare trebuie să fie sprijinite intens de forurile locale de partid și de stat, de toate instituțiile răspunzătoare, știut fiind că buna desfășurare a activității școlare, pregătirea și educarea elevilor reprezintă o problemă importantă, de interes general, aflată permanent în atenția conducerii partidului și statului nostru, bucurîn- du-se de tot sprijinul moral și material.
FI. DINULESCU, Gh. DAVID, 
C. CAPRARU, Al. MUREȘAN

decît slujirea cauzei partidu- patriei noastre socialiste. Slu- acestui ideal implică pentru mare răspundere. Vom ști să

PROGRAMUL H

eompanlază o formație dirijată de 
Victor Predescu. 21,00 Invitație 
pentru ora 21,00 : Există încă pete 
albe pe glob ? — Răspunde prof, 
unlv. Victor Ttifescu. Care sînt 
cele mal vechi biblioteci româ
nești ? — Răspunde prof. unlv. dr. 
docent Dan Slmionescu. Ce este 
homeopatia 7 — Răspunde dr. 
I. Dalbon. Ce este arta cinetică 7 
— Răspunde criticul de artă Iu
lian Mereuță. 21,40 Teleglob — e- 
misiune de călătorii geografice : 
Congo (Brazzaville). 22,00 Ecran li
terar. Din cuprins : Invitatul emi
siunii : Ion Pas ; Cultura româ
nească peste hotare ; Expoziția 
Țuculescu ; Antologia poeziei ro
mânești apărută la Paris. 22,30 
Vacanță pe portativ... cu Illnca 
Cerbaccv, Ileana Iliescu, Marga
reta Pislaru, Glcă Petrescu. 22,50 
Telejurnalul de noapte. 23,10 în
chiderea emisiunii.

PROGRAMUL I

In Jurul orei 9,55 transmisiunea 
În direct de la Praga a sosirii 
delegației de partid șl do stat 
române, in frunte cu secretarul 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care face o vizită în R. S. Ceho
slovacă la Invitația președinte
lui R. S. Cehoslovace șl a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia. 
17,30 T. V. pentru elevi. Consul
tații la fizică (bacalaureat). Tema : 
Radioactivitatea și legile el; Struc
tura nucleului atomic — Prezintă 
prof. Lidia Panalot. 18,00 T.V. pen
tru specialiști. Ciclul „Medicină" : 
Rolul medicului de medicină gene
rală in combaterea tuberculozei 
— Prezintă prof. dr. N. Bumbă- 
cescu. 18.30 Curs de limba rusă 
(reluarea lecției a 5-a). 19,00 Stu
dioul pionierilor : „La mare... in 
vacanța mare". 19,30 Telejurnalul 
de seară. 19,50 Buletin meteorolo
gic. — Publicitate. 20,00 Film serial 
„Vikingii" — producție a studiou
rilor engleze. 20,25 Muzică popu
lară cu Irlna Loghin, Ion Oprea, 
Marla Pletraru, Pop Simlon — A-

20,00 Document: Secretele mării : 
Măști Japoneze. 20,45 Telejurnal. 
21,00 O samă de cuvinte : Fabu- 
liști români. 21,30 Comedie cu 
Mickey Rooney. 22,00 Daphnis șl 
Chloe — balet într-un act și 4 ta
blouri de Michel Foklne, pe mu
zică de Maurice Ravel. Interpre
tează soliștii și ansamblul Operei 
Mari din Paris. Tși dă concursul 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
din Cluj. Dirijor: Richard Blareau. 
Soliști : Josette Amlel, Jean- 
Pierre Bonnefous, Michel Herrault, 
Claude Ariel, Martine Parmaln. 
22,50 închiderea emisiunii.

cînd con-

să fie trecut.trebuia anului invocat atunci: de construcție, materiale există, dar lucrările tot n-au început. De ce oare ? Pentru că nimeni nu se gîndește să-i tragă la răspundere pe cei vinovați. De altfel, în județul Suceava nici acum constructorii nu se grăbesc să r.ecupereze ceva din

Sub acest titlu, Studioul de Televiziune București a inițiat încă din luna martie a.c. un ciclu de emisiuni concurs pentru construirea de racheto și aeromodele, iariurii zburătoa
re, elicoptere.în zilele de 16—18 august, 
pe „rachetodromul Ex-Terra’, în apropierea Pavilionului Expoziției Naționale din Piața Scînteii, se va desfășura concursul pe țară de racheto și aeromodele construite de copii și tineri pînă la vîrsta de 17 ani. Cîștigătorii concursului vor fi distinși cu diplome, premii în obiecte și excursii. Televiziunea va transmite în direct aspecte de la desfășurarea concursului și de la manifestările care vor avea loc cu acest prilej, în zilele de 18, 17 și 18 august.
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Plecarea delegației C. C.
al P.G din Venezuela

Deschiderea
Seminarului DIN ȚĂRILE SOCIALIST

Miercuri a părăsit Capitala delegația C.C. al P.C. din Venezuela, formată din tovarășii Eduardo Gallegos Mancera, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Venezuela, și Fredy Munoz, membru al C.C. al P.C. din Venezuela, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în țara noastră.

în timpul vizitei, oaspeții vene- zueleni au avut întîlniri la C.C. al P.C.R., la C.C. al U.T.C., la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu", la I.R.R.C.S. și au vizitat noile cartiere de locuințe din București, stațiunile de pe litoralul Mării Negre și Delta Dunării.

european
„Studentul, 
arta și cultura11

ÎNSEMNĂRI din cehoslovacia

PLECAREA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI
Al P. C DIN CUBADelegația de activiști ai P.C. din Cuba, formată din Miriam Almanza Tamayo, activistă în Comisia de orientare revoluționară a Comitetului Central al P.C. din Cuba, și Juan M. Gonzales Perez, activist în Comisia organizatorică a Comitetului provincial de partid Oriente, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în schimb de experiență în țara noastră, a părăsit miercuri Capitala, plecînd spre patrie.

★în cursul vizitei, delegația a fost primită la C.C. al P.C.R., la C.C. 
al U.T.C., a luat cunoștință de

munca organelor șl organizațiilor de partid ale municipiilor București și Brașov, din județele Ilfov, Constanța, Galați, Brăila, Argeș, Prahova și Dolj, a avut întîlniri la Uniunea Generală a Sindicatelor, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul Național al Pionierilor, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Universitatea București și alte instituții centrale, a vizitat unități industriale și agricole, obiective so- cial-culturale, precum și șantiere de construcții din Capitală și din țară.

La Universitatea din București au început miercuri după-amiază lucrările Seminarului european „Studentul, arta și cultura", organizat de Uniunea Asociațiilor Studenților din România.Deschizînd Seminarul, Mircea An- gelescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R., a salutat prezența în Capitala patriei noastre a delegațiilor uniunilor naționale studențești din Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, Finlanda, R. D. Germană, Iugoslavia, Olanda, Polonia, Ungaria și a reprezentanților Uniunii internaționale a studenților.Aducînd un cordial salut dezbaterilor Seminarului de la București, prof. univ. Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîntu- lui, a menționat că lucrările Seminarului „Studentul, arta și cultura" marchează un nou pas în direcția intensificării contactelor dintre studenții continentului nostru, în direcția contribuției la o mai bună cunoaștere și stabilirea' unor relații de prietenie, colaborare, înțelegere și respect reciproc.In încheierea lucrărilor primei zile, Lia Maria Păeuraru, vicepreședintă a U.A.S.R., a expus intervenția delegației române la prima parte a Seminarului, consacrată activității tineretului universitar în viața cultural-artist tcă.

Pe calea progresului,

a consolidării
orînduirii socialiste

Gheorghe PETRESCU
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 

judefeon Dolj al P.C.R.

delegație de activiști al parti-

Cronica zilei

★în seara aceleiași zile, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a oferit la Snagov o recepție în cinstea participanților la Seminarul „Studentul, arta și cultura". (Agerpres)

Praga în așteptarea

oaspeților români

Miercuri seara a sosit în Capitală Sven Erik Nilsson, ministru fără portofoliu în guvernul suedez, cu soția, care va face o vizită în țara noastră, la invitația secretarului general al Consiliului de Miniștri. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Ion Drăgan, secretarul general al Consiliului de Miniștri, de reprezentanți ai Ministerului Afacerile Externe. A fost de față Gunnar

Axei Dahlstrom, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Suediei la București.
★Miercuri la amiază a sosit în Capitală, la invitația Uniunii Scriitorilor, editorul francez Claude Gallimard, directorul general al editurii Gallimard din Paris, împreună cu Francois Erval, directorul literar al aceleiași edituri.

PRONOEXPRES

(Agerpres)

Numerele extrase la concursul nr. 33 din 14 august 1963.EXTRAGEREA I: 34 7 30 46 10 1 — 20 21.Fond de premii: 425 062 lei.EXTRAGEREA a Il-a: 17 40 31 8 29 27 — 22 25.Fond de premii: 322 055 lei plus 28 316 lei report categoria I.

SPORT
Deocamdată, doar 5 atleți „Naționalele" 

de natație

O _ .dului nostru a făcut o vizită în Cehoslovacia prietenă, unde a acumulat impresii ample și multilaterale privind viața, munca și preocupările poporului ei în aceste zile de puternică afirmare a potentelor sale creatoare. Rememorînd etapele a- cestei călătorii, întîlnirile avute cu tovarășii cehoslovaci, țin să relev dintru început convingerea noastră că ea a prilejuit un valoros schimb de experiență în problemele construcției socialiste, în cadrul relațiilor frățești dintre partidele și popoarele noastre. Se confirmă astfel încă o dată utilitatea și caracterul constructiv al unor asemenea schimburi de delegații de activiști pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, întărirea legăturilor de prietenie și colaborare între partidele clasei muncitoare și popoarele țărilor socialiste.în cursul călătoriei noastre de 12 zile, prin grija Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, am avut posibilitatea să vizităm un șir de importante între- e- de ne și de

Eirottl federației de 
atletism, întrunit marți 
seara, a hotărît să 
propună pentru lotul 
olimpic român 5 spor
tivi : Viorica Viscopo- 
leanu, Mihaela Peneș, 
Lia Manoliu, Ileana Si
lai și Șerban Ciochină. 
Altor patru atleți (Ni
colae Mustață, Leonida 
Caraiosifoglu, Virginia 
Bonei și Valeria Bufa- 
nu) li se oferi posibili
tatea de a mai concura 
pentru un loc in cadrul 
lotului, dacă la compe
tițiile din viitorul foar
te apropiat, inclusiv la 
Balcaniada din 5 sep
tembrie, vor îndeplini 
normele de participare la J.O. din Mexic.

După cum se vede biroul federal și-a în
temeiat 
sele pe 
5 atleți 
sus de 
finalele 
pective. Din punctul de 
vedere al valorii, ca și 
al constanței rezulta
telor, Viorica Viscopo- 
leanu se impune în 
momentul de față 
printre cele mai bune 
săritoare ale lumii, așa 
că selecționarea ei este 
deplin meritată. Dar, 
fapte petrecute în urmă 
cu patru ani ne deter
mină să cerem antre
norilor multă atenție 
cu privire la perioada în 
care Viscopoleanu va 
atinge jorma sportivă 
optimi. Acum patru 
ani, atleta noastră, în 
excelentă condiție de 
concurs, dobîndea titlul 
național cu rezultatul 
de 6,44 m, iar pe cel 
balcanic cu o săritură 
de 6,46 m. Ambele per
formanțe ar fi însem
nat la Tokio o medalie 
de bronz, însă din nefe
ricire — tocmai la

decizia pe șan- care le au cei 
menționați mai 

a se califica in 
probelor res-

Olimpiadă Viscopo- 
leanu a marcat un ușor 
regres de formă, cla- 
sîndu-st pe locul al 
5-lea.

Selecționarea Mihae- 
lei Peneș în lotul 
olimpic este justificată 
nu numai prin ocazia 
ce i se oferă atletei de 
a-și apăra un titlu și o 
medalie de aur, cuceri
te la 17 ani. Potențial, 
Mihaela Peneș este în 
stare, șl astăzi, să în
vingă orice adversară și 
să cîștige orice întrece
re. Păcat că patru ani 
n-au fost suficienți pen
tru diferiții tehnicieni 
ca să descopere acele 
modalități de pregătire și de perfecționare care 
să asigure tinerei atlete 
stabilitatea în aruncări 
la distanțe relativ ina
tacabile de către alte 
sulițașe.

Și celorlalți trei atleți 
propuși pentru lotul o- 
limpic li se întrevăd 
posibilități îndeajuns de 
mari spre a se califica 
în finalele probelor la 
care vor participa. Ex
periența îndelungată, 
seriozitatea în pregăti
re și, firește, rezultate
le pledează decisiv în 
favoarea Liei Manoliu 
și a lui Șerban Ciochi
nă. Ceva mai greu va 
fi pentru Ileana Silai, 
insuficient de rodată în 
alergări internaționale. 
Ca o compensație, la 
Balcaniadă ea va fi 
însă singura atletă ro
mâncă ce tși va măsura 
forțele cu o principală 
pretendentă la un titlu olimpic (recordmana 
iugoslavă Vera Niko- 
lici).

Am arătat mai înainte 
că poarta de intrare în 
lotul olimpic n-a fost 
încă definitiv închisă. 
Totuși, în cazul că se 
mențin criteriile de se-

lecție pornind de la 
perspectivele calificării 
în finalele probelor, ni 
se pare mai puțin pro
babilă o sporire a nu
mărului „olimpicilor".Nicolae Mustață este 
departe de rezultatul ce 
l-a obținut în marato
nul „din aprilie", între
cere în cadrul căreia au 
apărut ca din senin o 
droaie de presupuși ri
vali la faima lui Bikila 
Abebe. Mărșăluitorul 
Caraiosifoglu are de 
smuls, se zice, vreo 
22 de secunde pentru a 
atinge „norma olimpi
că". Dar de la timpul 
prevăzut de această 
normă și pînă la. al 
10-lea rezultat al sezo
nului, Caraiosifoglu ar 
mai avea de parcurs 
peste un minut și jumă
tate ! Poate că Virginia 
Bonei va reuși totuși 
să reediteze acel salt la 

m înălțime, care 
elibereze biletul

pentru Mexic. Și Vale
ria Bufanu, dacă ar fi 
programată împreună 
cu cîteva alergătoare 
de frunte, ar fi capabi
lă să coboare pînă la 
10,6 secunde pe 80 m 
garduri...

In sfîrșit, principalul 
este că poarta rămîne 
încă deschisă, mai bine 
zis... întredeschisă ! E o 
invitație, o înștiințare 
de ultim moment nu 
numai pe adresa lui 
Mustață, Caraiosifoglu, 
Bonei ori Bufanu. Sînt 
probabil alți cîțiva in
teresați : Olimpia Cata
ramă și Iosif Nagy, 
Kurt Socol și Elena 
Vintilă, loan Șerban. 
Cine știe ? Poate că și 
tînăra Mariana Goth își 
are visurile ei de sprin
teră !

Valeria MIRONESCU

La Brașov

Astăzi, la Brașov, începe nn interesant turneu internațional masculin de volei cu participarea echipelor României (două formații), Ungariei, Iugoslaviei și Poloniei. în prima zi vor avea loc următoarele întîlniri : România A—Ungaria și Iugoslavia—Polonia. Turneul se încheie la 19 august.Echipa primă a României cuprinde, printre alții, pe Drăgan, Schreiber. Corbeanu, Tîrlici, Ganciu, Udișteanu, Crețu etc.

Cristina Stănescu — noua 
recordmană la 100 m bras 

- 1:21,1înaintea începerii ei, prima zi a „naționalelor" de natație, seniori, avea considerat ca moment de vîrf cursa de 100 m bras, bărbați, una dintre cele mai „lungi" distanțe pentru Angel Șoptereanu, una dintre ultimele sale șanse de a-și cuceri un loc în lotul olimpic român. înotătorul de la Steaua s-a zbătut să străbată distanța în fatidicul timp de 1:03,5 — care însemna norma olimpică (egală cu cea de-a șasea performanță mondială a anului), dar acele cronometrelor au marcat neîndurătoare 1:10,6. Și astfel, cel puțin pînă la „triunghiularul" de la Vichy, speranțele de a lua startul în piscina de la Alberca s-au spulberat.Eevenimentul numărul unu al zilei a fost înregistrat, însă, în cursa de 100 m bras, femei, în care Cristina Stănescu (Dinamo Buc.) a reușit să doboare „bătrînul" record (1963) deținut de Zoe Reznicenko — 1:21,3 — terminînd proba în timpul de 1:21,1. Un alt rezultat meritoriu este recordul obținut de reșițeanul Herman Schier în proba de 100 m liber, bărbați — 55,6 (v.r. 55,9). Demn de subliniat este și recordul juniorului Vladimir Belea (S.S.2) la 200 m mixt, bărbați — 2:24,8 (v.r. 2:26,6), una dintre cele mai bune performanțe ropene de juniori ale anului.
Astăzi, la Vichy

St Etienne
divizionară a

eu-

prinderi industriale din domeniile nergiei electrice și construcțiilor mașini, institute de cercetări, să întîlnim cu colective de muncă cu reprezentanți ai organelor partid și de stat, ai vieții economice și științifice din țara gazdă. Toate acestea ne-au oferit o imagine despre preocuparea intensă a întregului popor pentru realizarea transformărilor înnoitoare inițiate de conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia și ale căror o- biective sînt cuprinse în Programul de acțiune elaborat de Comitetul Central și in declarația-program a guvernului — menite să înlăture unele aspecte negative din trecut și să asigure perfecționarea întregii vieți sociale, pe drumul socialismului.Cele văzute de noi la uzinele „Sko- da“ din Plzen, la centrala termoelectrică din Ledvice, la șantierul centralei atomo-electrice din Bohunice, ca și relatările tovarășilor cehoslovaci în cursul discuțiilor ce le-am avut cu conducerile organizațiilor de partid și tehnico-administrative ale acestor unități evidențiază activitatea susținută dusă de oamenii muncii cehoslovaci pentru mobilizarea rezervelor interne în scopul îndeplinirii și depășirii sarcinilor economice ce decurg din planul de stat pe 1968. Ne-au reținut atenția o serie de realizări în domeniul perfecționării tehnice, care se situează la nivel mondial, atît în uzinele constructoare de mașini, cît și în institutele de cercetări și proiectări. Am în vedere în special proiectarea prototipului grupului turbogenerator de 200 MW, care în prezent este în experimentare, cu rezultate bune, ur- mînd ca în scurt timp să fie dat în exploatare. Amintim că centrala ter- mo-electrică de la Rovinari, pe baza contractelor încheiate cu partea cehoslovacă, urmează să fie dotată cu astfel de agregate.In discuțiile lor cu membrii delegației noastre, oamenii de știință și cercetătorii cehoslovaci ne-au vorbit deschis atît despre realizările obținute, cît și despre lipsurile ce se mai vădesc în activitatea lor, exprimîn- du-și totodată dorința de a dezvolta relațiile, contactele, schimbul de experiență cu savanții români și de a colabora cu ei pentru rezolvarea u- nor probleme științifice de interes comun.In prezent se vădește o Intensă preocupare din partea partidului și statului cehoslovac pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții economice. Referindu-se la această din urmă problemă, tovarășul Kisely, directorul direcției economice a secției industrie grea a C.C.

al P.C.C., menționa că, deși o serie de măsuri in această privință au fost concepute în urmă cu trei ani și se aplică de atunci, țelurile propuse n-au fost atinse, pînă de cu- rînd nefiind asigurate condițiile politice și sociale necesare ; aceasta s-a datorat — a arătat interlocutorul nostru — îndeosebi faptului că unele din măsurile întreprinse de vechea conducere de partid și de stat în a- cest sens au avut un caracter subiectiv, rigid și în neconcordanță cu realitățile vieții social-economice.In toate întreprinderile vizitate am constatat că organizațiile de partid dlrecționează tot mai mult întreaga activitate politică spre realizarea sarcinilor decurgînd din programul de acțiune al P.C.C. ; totodată se desfășoară intense pregătiri în vederea Congresului extraordinar al partidului care va avea loc în luna septembrie. In acest scop se țin consfătuiri ale activului de partid pe întreprinderi, centrale industriale și ramuri de producție.Există, la nivelul organizațiilor de partid, o preocupare intensă pentru perfecționarea formelor și metodelor menite să ducă la întărirea rolului conducător ai partidului în dirijarea activității economice, la atragerea tuturor oamenilor muncii în acțiunile inițiate de partid. Se subliniază că o formă deosebit de eficace în a- cest sens o constituie participarea la discuțiile politice din organizațiile de partid a oamenilor muncii, nemembri de partid, dezbaterea largă cu aceștia a unor proiecte de măsuri ce urmează a fi adoptate de conducerea de partid și de stat.Desigur, tovarășii cu care ne-am întîlnit ne-au vorbit și despre faptul că o dată cu vasta activitate pentru perfecționarea societății se manifestă și tendințele unor forțe reacționare de a lovi în cuceririle revoluționare ale poporului, după cum acționează și forțele conservatoare legate de politica greșită din trecut. Ei au arătat însă că se remarcă combativitatea crescîndă a organizațiilor de partid care, prin folosirea unor metode politice adecvate, reușesc să mobilizeze opinia publică la anihilarea unor astfel de manifestări negative. Intensificarea activității politice a organizațiilor de partid, a spiritului lor de inițiativă, întărirea legăturii lor cu masele cele mai largi au ca efect creșterea continuă a prestigiului partidului, creșterea atașamentului oamenilor muncii față de orînduirea socialistă, întărirea unității dintre partid, guvern și popor.In cursul vizitei, delegația noastră a fosr primită la conducerea Partidului acest prilej am fost informați a- supra tuale în problemele de politică nă le.

Vitrina uneia din principalele li
brării ale Pragăi. Coperțile in tona
lități armonioase, litera aleasă cu 
mult gust te fac să-ți reamintești că 
(ara în care te afli a fost una din 
primele în care s-a introdus țipând.

...In această aliniere perfectă a volumelor ochiul descoperă în partea 
din față a vitrinei un atlas desfăcut. 
Nota aparent distonantă îți trezește 
curiozitatea ; te uiți mai cu atenție 
la manualul deschis și deodată recu
noști contururile atît de familiare fie, 
ziarist român, ale pamîntului dintre 
Dunăre, Carpați și Marea Neagră. 
Discreția, lipsa de ostentație a libra
rului anonim, care a ținut să mar
cheze astfel apropiata vizită a înal- 
(dor oaspeți din România, să-și sub
linieze propriile sentimente, te emo
ționează.

Este aceeași emoție pe care a-i re
simțit-o cînd, parcurgînd rîndurile 
unui articol dintr-un ziar praghez în încercarea — temerară pentru un 
necunoscător al limbii — de a-i des
cifra măcar sensurile cele mai gene
rale, ai dat peste cuvintele scrise în 
românește: „Prietenul la nevoie se 
cunoaște". Și dintr-o dată întreaga 
semnificație a articolului ți-a deve
nit tot atît de limpede ca și cum ai 
fi cunoscut limba în care și-a scris 
versurile Ian Neruda. Este emoția 
de care ai fost cuprins cînd ai auzit 
grupuri de oameni scandând în piața 
vechiului oraș „Trăiască România !". 
Sînt cu toate manifestări ale senti
mentelor de adîncă prietenie și 
stimă pe care le nutreso cetățenii

Cehoslovaciei socialiste față de 
poporul român.

Oglindire firească a acestei stări 
de spirit o constituie și articolele și 
reportajele apărute zilele acestea în 
presa de aici, care, de la zugrăvirea 
frumuseților aspre ale podișului tran
silvănean, de la descrierea noilor car
tiere bucureștene și pînă la explica
rea măsurilor noastre de îmbunătă
țire a conducerii întreprinderilor in
dustriale — vădește dorința de a a- 
juta cititorul să-și contureze o opi
nie cît mai precisă asupra realități
lor României socialiste. Ziarul 
„Prace" și-a dedicat articolul da 
luni politicii externe a țării noastre 
pe care a caracterizat-o ca nova
toare și îndrăzneață, „Svobodne 
Slavo" are cuvinte de prețuire la 
adresa personalității conducătorului 
delegației române, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „care se bucură de o au
toritate ce depășește cu mult grani
țele țării".

Nu aș putea găsi o încheiere mal 
nimerită a acestor rînduri decît cu
vintele unui vechi gazetar de aici, 
care cunoaște România încă dina
inte de război: „Vizita delegației ro
mâne nu are pentru nici unul din 
noi caracterul unei manifestări pro
tocolare, ci al unei adevărate săr
bători a prieteniei sincere, frățești; 
iar tratatul pe care-l vom semna 
constituie întruchiparea firească a 
unor legături vechi, cărora socialis
mul le-a dat dimensiunea nouă a 
solidarității cu adevărat internațio
naliste".

Romulus CAPLESCU

Comunist din Cehoslovacia. Cu

isssraasESE 1

Selecționata

se- a întîlnește una dintre din Adversarii de iar
Astăzi după-amiază, la Vichy, lecționata divizionară de fotbal țării noastre cele mai bune echipe de club Franța — St. Etienne, fotbaliștilor români au cucerit patru ori campionatul Franței, în acest an au realizat dubiul (campionatul și „Cupa Franței"). Din formația gazdelor se dau ca posibile

absențele mijlocașului Larquâ șl a înaintașului Fefeu, amîndoi accidentați duminică în partida susținută la Rotterdam, cu Feyenoord.Antrenorul Angelo Niculescu a comunicat următoarea formație : Co- man — Sătmăreanu, D. Nicolae, Hăl- măgeanu, Mocanu — Ghergheli, Dinu — Pîrcălab, Dumitriu III, Voinea, Sasu.

Azteca- din Mexic, pe care se va disputa finala turneului olimpic de fotbal la 26 octombrie. 
' Capacitatea — 100 000 de spectatori

principalelor preocupări ac- și de perspectivă ale P.C.C. inter- și internațională. Intre alte- s-a subliniat că sînt în studiu, se elaborează sau se află supuse dezbaterii maselor un șir de importante măsuri și hotărîri menite să asigure perfecționarea vieții sociale, economice și politice a statului cehoslovac, cum sînt proiectul de Statut al P.C.C., care între timp a și fost dat publicității, și proiectul noii Constituții, organizarea federativă a R. S. Cehoslovace, reorganizarea ad- ministrativ-teritorială a țării, întărirea rolului conducător al P.C.C. în cadrul Frontului Național, creșterea roluluj partidelor politice și al organizațiilor de masă în viața socială, constituirea organelor de conducere colectivă a întreprinderilor și centralelor industriale și altele.De la sosirea la Praga și pînă la încheierea vizitei In Cehoslovacia, delegația de activiști ai P.C.R., a fost întîmpinată cu atenție și grijă, a simțit pretutindeni căldura sentimentelor de prietenie frățească, de simpatie și respect ce leagă partidele și popoarele noastre. Adeseori, oamenii cu care am stat de vorbă au evocat episoade din timpul războiului antifascist, cînd, a- lături de armata sovietică, ostașii armatei române și patrioții cehi și slovaci și-au văi’sat sîngele pentru izgonirea cotropitorilor hitleriști de pe pămîntul Cehoslovaciei, pentru în- frîngferea definitivă a fascismului. In timpul discuțiilor s-a manifestat dorința reciprocă de a dezvolta continuu relațiile de colaborare în domeniile economic, tehnlco-științific, cultural dintre cele două țări, de a intensifica contactele și legăturile tovărășești pe linie de partid, de stat și a organizațiilor obștești. In întreprinderile și institutele vizitate, în cursul întîlnirilor de la C.C. al P.C. din Cehoslovacia și C.C. al P.C. din Slovacia, au fost făcute aprecieri elogioase la adresa politicii partidului nostru, a conducerii sale. Au fost exprimate mulțumiri pentru încrederea și sprijinul moral-politic manifestate de P.C.R. și poporul român față de partidul și poporul frate cehoslovac. Pretutindeni s-a subliniat că prin toate acestea vechile legături de prietenie, de solidaritate frățească dintre partidele și popoarele noastre s-au adîncit și consolidat în folosul și spre binele celor două popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei păcii.Cu deosebită satisfacție și interes a fost primită vestea despre vizita în Cehoslovacia a delegației române de partid și de stat, considerată ca un eveniment de seamă în istoria relațiilor cu vechi tradiții româno-cehoslovace, ca o nouă și importantă contribuție la adîncirea prieteniei și colaborării reciproce, în interesul ambelor popoare, al întăririi sistemului mondial socialist.Ne-am întors de pe malurile Vlta- vei nutrind convingerea profundă că partidul comunist si poporul țării prietene vor asigura înaintarea continuă a Cehoslovaciei pe calea socialismului, a progresului și înfloririi multilaterale.

Imaginile despre care amintesc 
în rîndurile ce urmează le veți ve
dea, într-o seară, la televiziune. Fil
mul este în laborator, iar ultimele 
secvențe au fost realizate de echipa 
noastră luni, cînd în aerul limpede 
de după ploaie Praga strălucea de 
frumusețe.

Reportajul începe în „Stare 
Mesto", în piața în care se află sta
tuia lui Huss și renumitul ceas al 
meșterului Hanus din Ruze. Ne pre
gătim tocmai să fixăm obiectivul 
aparatului spre vechea primărie cînd, 
deodată, mulțimea care, ca de obi
cei, se află acolo în așteptarea spec
tacolului de fiecare oră al orologiu
lui se îndreaptă spre un alt colț al 
pieței. Ce să fie oare ? Și nu mică 
ne-a fost surpriza descoperind două 
trăsuri împodobite cu flori, cu vi
zitii țepeni în gulerele lor tari, cu 
pălării înalte, strunind caii cu o ți
nută mîndră. Cu cîteva clipe înainte 
coborîseră din ele, ca să meargă la 
fotograf, două perechi de tineri că
sătoriți : o laborantă și un profesor; 
o vînzătoare într-un magazin și un 
tehnician. Nici nu bănuiau că afară, în piață, aparate de filmat și foto
grafiat erau pregătite să imortali
zeze acest moment. Iar noi nu știam,

ca și numeroșii turiști aflați acolo, 
că de fapt, la Praga, aproape în fie
care zi poți fi martor la asemenea 
evenimente: în același loc sosesc 
aceleași trăsuri, aducînd alte și alte 
perechi.

Și, totuși, eram martorii unor nunți 
neobișnuite. Poate și de aceea am 
așteptat mult pînă cînd fotograful 
care a spus de atîtea ori în viața lui 
„zîmbiți, vă rog" să-și fi terminat 
treaba. Clișeele lui aveau de data 
aceasta un preț deosebit. Pentru că, 
simplu, dar cu o anumită gravitate 
ou care ne-am obișnuit la locuitorii 
ăcăstei țari, înainte de a merge să 
petreacă cu prietenii lor, două mi
rese și doi miri aveau să-și depună 
verighetele pentru „Fondul republi
cii", adăugind astfel cîteva grame de 
aur la larga acțiune sintetizată de 
cele patru cifre ale unui cont de 
bancă: 2171. Veneau să se adauge 
zilelor de muncă oferite de colecti
vele ' unor mari întreprinderi, miilor 
de tone de cereale secerate în zilele 
acestea în poienile Boemiei, bănuți
lor strînși de școlari.

Inutil să mai adăugăm cuvinte 
unor fapte care vorbesc singure.

UNIUNEA SOVIETICĂ

O expediție a Aca
demiei de Științe a 
U.R.S.S., aflată la 
bordul navei „Aca
demicianul Kurcia- 
tov“, a început o se
rie de cercetări in o- 
ceanele Atlantic și 
Pacific. In prima e- 
tapă, nava va traver
sa partea nordică a 
Atlanticului de la Ca-

naiul Minecii pînă la 
Marea Caraibilor. 
Oamenii de știință 
vor efectua cercetări 
în legătură cu hidro- 
fizica, geofizica și 
geomorfologia fundu
lui oceanului.

In a doua etapă, 
nava se va afla în 
zona tropicală din 
partea estică a Ocea

R. S. F. IUGOSLAVIA

Tudor VORNICII

nului Pacific. Aci, a- 
tenția principală va 
fi acordată studierii 
modului de formare 
a produselor bio
logice ale oceanu
lui, legilor distribui
rii planctonului, mi
croorganismelor și 
peștilor

Expediția va dura 
4 luni.

Noi construcții industriale
In apropierea ora

șului Titograd, capi
tala Republicii Mun- 
tenegru, au început 
lucrările de construi
re a unui mare com
binat de 
Este vorba 
treprindere

R. P.

aluminiu, 
de o in- 
care va

produce anual 200 000 
tone alumină și 50 000 
tone aluminiu. Au în
ceput, de asemenea, 
lucrările pe șantierul 
viitoarei hidrocentra
le „Mratinie", care 
va furniza energie e- 
lecțrică acestui corn-

binat. Barajul hidro
centralei, care va 
furniza anual 860 de 
milioane kWh ener
gie electrică, va avea 
o înălțime de 200 
metri și o lungime 
250 de metri.

de
de

MONGOLĂ

Un mare pod peste-rai Tola
In capitala R. P. 

Mongole a fost termi
nată construcția unui 
mare pod de beton 
armat peste rlul Tola, 
parte componentă a 
unui complex de in
stalații hidrotehnice

care va proteja car
tierele orașului de 
inundații. In apropie
rea acestui pod, in 
locurile care au sufe
rit de pe urma unor 
mari inundații in anii 
1966—1967 au fost

construite un cartier 
de locuințe noi, unul 
din cele mai frumoa
se din Ulan Bator, și 
un mare complex co
mercial și de deser
vire a populației.



viața internațională»■
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IN iNTiMPINAREA
OASPEȚILOR ROMANI

Comentariile presei cehoslovacePRAGA 14. — Corespondentul 'Agerpres, Eugen lonescu, transmite: Presa cehoslovacă publică numeroase articole consacrate prieteniei dintre R. S. Cehoslovacă și Republica Socialistă România. Miercuri, ziarul „Rude Pravo" a publicat un amplu articol intitulat „Tradițiile de prietenie cehoslovaco-română". în care se arată că prietenia între popoare se cunoaște și se manifestă de obicei în momentele vitale, grele. Dacă acest lucru are o valabilitate generală, tot astfel au stat lucrurile și în decursul relațiilor ce- hoslovaco-române. Cunoaștem, scrie articolul, o mulțime de mărturii care atestă existența unei strînse colaborări cehoslovaco-române în trecut, în epoca marilor lupte, atît într-o parte cit și în cealaltă, pentru libertate națională, politică și socială. După ce evocă pe larg numeroase exemple cu privire la sprijinul pe care și l-au dat reciproc popoarele român, ceh și slovac în momentele cele mai importante ale istoriei lor, autorul articolului evocă colaborarea cehoslovaco-română în secolul al XX-lea, participarea osta-

șilor români la eliberarea Cehoslovaciei.Ziarul „Svobodne Slovo” publică sub titlul „Așa este România" un articol în care se arată că România nu se limitează la București și la litoralul Mării Negre. Autorul face o incursiune amplă în viața României socialiste, scoțînd bogățiile țării noastre mările care au avut construcției socialiste.„Sprijinul acordat Juni de politica exteri niei a avut pentru noi o seninătate. Unele din ideile ei au fără îndoială o forță inspiratoare și atractivă", scrie J. Smutny în ziarul „Zemedelske Noviny". E- xemplul României, scrie autorul, a- rată cum și o țară mică poate să joace un rol important în politica internațională și în relațiile internaționale. Acest exemplu își are a- tracția sa și pentru Cehoslovacia, și evident nu numai pentru Cehoslovacia. Prin toate acestea, importanța politicii externe a României pentru dezvoltarea în Europa se amplifică".

în evidentă și transfor- loc în aniiîn nă ultimele a Româ- mare în-

Declarația C. C. al Uniunii luptătorilor
antifasciști din CehoslovaciaFRAGA 14 (Agerpres). — „Membrii cehi și slovaci ai rezistenței salută sincer ți cu cordialitate delegația de partid și guvernamentală română, în frunte cu Nicolae Geaușescu, secretar general al G.C. al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România", se spună în declarația dată publicității la 14 august de C.C. al Uniunii luptătorilor antifasciști din Cehoslovacia.„Noi nu uităm, se spune în continuare în declarație, că In anul hbtărîtor 1938 poporul român a

fost gata să acorde ajutor militar Cehoslovaciei împotriva agresiunii naziste".Autorii declarației relevă că s-au Intîlnit cu ostașii români în luptele de eliberare a Republicii Cehoslovace, cînd acești ostași luptau alături de Armata sovietică și de Corpul de armată cehoslovac împotriva trupelor hitleriste. Mormintele miilor de militari români care au căzut în aceste lupte pe teritoriul Cehoslovaciei sînt îngrijite de cetățenii cehoslovaci cu respect, ca o dovadă a relațiilor frățești, întărite prin sîngele vărsat în comun.

PARIS 14 (Agerpres). — Miercuri a «vut loc la Paris a 17-a ședință a convorbirilor oficiale dintre delegația R. D. Vietnam, condusă de ministrul Xuan Thuy, și cea a S.U.A., condusă de ambasadorul pentru problemele speciale, Averell Harriman.în cuvintul său, Xuan Thuy a respins argumentele prezentate pînă acum de delegația americană în încercarea de a demonstra pretinsa „bunăvoință" a Statelor Unite. Conducătorii americani, a arătat el, afirmă că S.U.A. „dezescaladează" războiul, „dar în realitate ei au intensi
ficat războiul de agresiune din Viet
nam, cu o atrocitate fără precedent".

Xuan Thuy a reafirmat poziția guvernului R. D. Vietnam, după care o reglementare a conflictului trebuie să se bazeze pe cele patru puncte pe care le-a enunțat în 1965 și pe programul politic al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. In primul rind, a subliniat el, S.U.A. trebuie să pună capăt necondiționat bombardamentelor și oricăror acte de război împotriva R. D. Vietnam.In cea mai mare parte a intervenției sale, Averell Harriman a enumerat așa-zisele propuneri formulate de delegația americană de Ia începutul convorbirilor oficiale.

în ultimele zile in capitala Uruguayului au avut loc ciocniri violente între 
poliție și studenți. După cum arată agenția France Presse, cîteva sute de 
jandarmi au dus adevărate lupte de stradă cu manifestanțîi în jurul clă
dirii Universității. Zeci de răniți au fost transportați în spitale și peste 50 

de persoane ou fost arestate

Pentru explorarea

in scopuri pașnice

a spațiului cosmic

Reuniunea
de ia VienaVIENA 14. Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite: Miercuri s-a deschis la Viena Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru explorarea și folosirea în scopuri pașnice a spațiului cosmic. La actuala sesiune participă delegați din 70 de țări. Sînt prezente personalități din domeniul explorării cosmice, ca prof. A. A. Blagonravov și cosmonautul A. Leonov din U.R.S.S., James E. Webb, directorul N.A.S.A. din S.U.A., etc. Din delegația țării noastre fac parte prof. Alexandru Spă- taru, președintele Comisiei române pentru activități spațiale, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U., vicepreședinte al Comitetului O.N.U. pentru folosirea în scopuri pașnice a spațiului extraatmosferi-c, precum și specialiști în domeniul spațial.Conferința își propune să studieze posibilitățile de folosire practică a rezultatelor de pînă acum în cercetarea spațiului cosmic, în special de acele state care nu practică explorări proprii ; să analizeze modalitățile prin care aceste state ar putea participa la cercetarea și folosirea pașnică a spațiului cosmic, ținînd seamă în special de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare.La deschiderea oficială a reuniunii internaționale de la Viena au luat cuvîntul președintele Austriei, Franz Jonas, și ministrul de externe austriac, Kurt Waldheim, care este și președintele conferinței. Au fost, de a- semenea, prezenți cancelarul Austriei, Josep Klaus, precum și alte personalități ale vieții științifice din Austria.în prima ședință, prof. Al. Spătaru 
a fost ales vicepreședinte al Comisiei a 7-a pentru problemele de educație și formarea de cadre.

Proiecte, eforturi și optimism
Am poposit mai multe zile în ținuturile dintre Indus și Gange. Ziduri surpate, arcade, cupole ale nenumăratelor palate se în- șiruie pe zeci de kilometri pătrat! în vatra bătrînulut Delhi, înălțat pe aceste meleaguri cu secole în urmă. Situat la încrucișarea drumurilor ce duc spre cîmpia indo-gange- tică, golful Cambay șl podișul Deccan, Delhi s-a a- flat fcr calea năvălitorilor, care erau canalizați către el de obstacolele naturale ale deșertului Thar și ale munților Himalaya. Orașul, devenit apoi capitala Indiei, a fost multă vreme o cheie pentru dominația colonială asupra întregii peninsule a Hindustanului.Amintesc de trecutul a- cestui oraș nu numai relicvele neînsuflețite. In Shahjabnabad — în partea veche a capitalei — sînt străzi înguste și strîmbe pe care se revarsă viața orientală cu tot coloritul, zarva și vacarmul ei. Este de-a dreptul epuizant pentru un european să parcurgă de Ia un capăt la celălalt Chandni Chokul — stradă bazar, lungă de un kilometru și jumătate și lată de 45 de metri. Aici circulația se consumă într-un ritm atît de viu incit ai mereu impresia de îmbulzeală. De o parte și de cealaltă a străzii stau vîrîte una în alta prăvălioare îmbîcsite de oameni, mărfuri și animale. Invitațiile comercianților bo- gați sînt acompaniate de strigătele deznădăjduite ale vînzătorilor ambulanți care îți oferă tot felul de lucruri, care nici nu ți-ar trece prin gînd. Așezați pe jos, lucrează meșteri făurari, croitori sau bărbieri. Nu departe de Chandni Chok se află vestitul „Fort Roșu", cu ziduri și porți monumentale, pregă-

tit să trezească cele mai mari emoții estetice. In interiorul fortului întîlnești măreața siluetă a palatului cu frumoasele săli de marmură, cu încrustații de aur și pietre colorate. „Fortul Roșu" nu este numai o mărturie a talentului poporului indian, moștenitor al unei civilizații milenare. El este totodată un simbol al libertății a- cestui încercat popor: la 15 august 1947, pe „Fortul Roșu" din Delhi a fost ridicat drapelul Indiei li

tone, s-a ridicat în 1967 la 198 milioane, din care 76 milioane au fost cereale. Anul acesta recolta se va cifra la 98—100 milioane tone de cereale, producție- record menită să satisfacă nevoile de alimente ale populației, cît și cerințele industriei. Cu două decenii în urmă, alimentele de bază ale populației rurale erau cerealele inferioare : tapioca, răgi și jawar. Astăzi, fermierii indieni se hrănesc în special cu grîu șl orez. Pentru a îmbună-
însemnări din India

bere. Cei douăzeci și unu de ani de la proclamarea independenței sînt ani de muncă în scopul lichidării grelei moșteniri ® trecutului colonial.Despre realizările, ce și despre greutățile ivite în acest proces înnoitor am discutat aproape o oră, în cabinetul său din „Udyog Bhawan", cu domnul Fa- kruddin Aii Ahmed, ministrul dezvoltării industriale al Indiei.„Țara noastră, îmi spunea d-sa, trece printr-o perioadă de mare răspundere în istoria sa. In dorința poporului indian de a cîș- tiga în intervalul scurt al cîtorva decenii ceea ce s-a pierdut în decursul cîtorva secole, s-a realizat în orice caz un început. Am făcut progrese substanțiale în agricultură, industrie, transporturi și educație, progrese care au contribuit la creșterea de peste două ori a venitului național, în perioada 1950—1965“.După datele ce ni s-au prezentat, producția agricolă a Indiei, care era în anul 1950 de 96 milioane de

tăți situația din agricultură s-au creat sisteme de irigații, iar tractoarele și uneltele agricole mecanice înlocuiesc boii și plugul de lemn în tot mai multe sate.în perioada de după independență, producția industrială în ansamblu s-a dublat; cea de oțel a crescut de 4 ori, iar cea de ciment, de peste 3 ori. S-au pus bazele unor ramuri industriale practic inexistente în trecut. India este capabilă în prezent să construiască motoare cu reacție, echipament electronic și televizoare, transformatoare electrice și instalații petroliere. Există 30 de laboratoare și institute naționale ale Consiliului cercetării științifice și industriale, în care lucrează peste 3000 de oameni de știință. Centrul de cercetări de la Trombay produce izotopi radioactivi și compuși clasici, iar la Thumba, în sudul Indiei, a fost construit un centru de cercetări spațiale și tehnologice. In diferite regiuni ale țării

au fost create institute de învățămînt politehnic, care pregătesc inginerii și tehnicienii de care are nevoie economia națională.„Pe lîngă aceste aspecte îmbucurătoare, releva ministrul indian, mai rămîn multe de rezolvat. Problema satisfacerii nevoilor unei populații de 500 milioane și cu o rată a- nuală de creștere foarte mare pune probleme complexe. Producția agricolă depinde încă, într-o anumită măsură, de capriciile musonului. Dezvoltarea industriei este stînjenită de lipsa unor materii prime, în special acelea cerute de industria constructoare de mașini. Rambursarea creditelor primite din străinătate este o altă problemă acută. Pentru a redresa balanța de plăți trebuie să sporim substanțial exporturile. Măsurile luate în acest scop au început să dea roade. Conștient de dificultățile existente, dar animat de voința de a le învinge, conchidea ministrul indian, poporul nostru privește cu încredere în viitor. El dorește să dezvolte colaborarea cu toate popoarele lumii, vrea să precizez aici că totdeauna a existat o mosferă de prietenie în lațiile dintre poporuldian și poporul român. Legăturile noastre cu România se dezvoltă din zi în zi, colaborarea în domeniul industrializării, îndeosebi al creării în India a unei ramuri petrolifere, fiind de mare preț pentru noi. Tehnicienii și inginerii români, care lucrează împreună cu cei indieni, au contribuit mult la întărirea prieteniei dintre popoarele noastre. Noi atribuim o mare valoare acestei prietenii".
Gheorghe CERCELESCU

Aș în- at- re- in-

CEHOSLOVACIA
\

Întîlnirea de la 
ADDIS ABEBA

Impasul persistă
LAGOS 14 (Agerpres). — După un calm relativ, cînd-păreau să predomine speranțele într-o soluționare 

politică și deci pașnică a conflictului nigerian, guvernul federal s-a hotărît 
Bă pună capăt acestui război care durează de peste 13 luni, cucerind, 
printr-o ofensivă generală, ultimele 
fortărețe biafreze, scrie agenția A.P. 
Rapoarte neconfirmate încă mențio
nează1 că unitățile trupelor federale 
au părăsit Port Harcourt-ul, îndrep- 
tîndu-ne spre Aba, ultimul mare 
oraș rămas în mîna forțelor biafreze.In acest timp, Anthony Enahoro, șeful delegației federale la convorbirile de Ia Addis Abeba, s-a reîntors pe neașteptate la Lagos, pentru a prexenta, după cum a declarat la 
sosire, un raport amănunțit guvernului. Lagosul nu este dispus să re
nunțe Ia condiția esențială pusă pen
tru încetarea focului: reintegrarea 
Biafreî ea o provincie în teritoriul 
Nigeriei federale.

Conferință de presă înaintea

PRAGA 14 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc înaintea plecării delegației P.S.U.G. din Karlovy Vary, Walter Ulbricht a relevat că oamenii muncii din Cehoslovacia au pășit pe calea istorică de construire a socialismului și au obținut succese remarcabile în dezvoltarea economică a țării lor. Faptul că în cursul unor astfel de transformări există și greutăți — a subliniat el — este un fapt cu totul normal; dacă privim înainte, în perspectiva luptei pentru victoria socialismului, greutățile pot fi ușor depășite.Referindu-se la problemele securității europene, Walter Ulbricht a relevat că „securitatea în Europa este posibilă numai pe baza egalității în drepturi și respectării reciproce a suveranității, în condițiile normalizării relațiilor diplomatice între statele europene, în condițiile respectării frontierelor apărute după cel de-al doilea război mondial și renunțării la acordul de la Miinchen".In încheiere, Walter Ulbricht a spus : „Noi considerăm necesar să dezvoltăm colaborarea strînsă între partidele noastre, deși părerile noastre cu privire la evoluție sînt diferite, iar măsurile voastre sînt altele decît ale noastre, și cu toate că există probleme în care noi avem păreri deosebite, este logic că vom colabora. în centrul atenției noastre se află interesele comune".Apoi, la întrebările ziariștilor a

răspuns Alexander Dubcek. El a subliniat că, după părerea sa, și în viitor se vor adînci relațiile nu numai între cele șase partide ai căror reprezentanți au participat la întîlnirea de la Bratislava, ci și cu alte partide comuniste. „Joi, a spus el, ne vom întîlni cu reprezentanții Partidului Comunist Român. Consider că acest fapt va contribui la întărirea mișcării comuniste în Europa".Râspunzînd la o întrebare referitoare la frontiera Cehoslovaciei cu R. F. a Germaniei, Alexander Dubcek a arătat: „Noî plecăm de la punctul de vedere că apărarea frontierei între R. S. Cehoslovacă și R. F. a Germaniei este o problemă a R. S. Cehoslovace, care și-a asumat toate obligațiile care rezultă din existența comunității socialiste. R. S. Cehoslovacă asigură apărarea acestei frontiere ca stat socialist suveran".Alexander Dubcek a subliniat în continuare că R. S. Cehoslovacă este o verigă trainică a Tratatului de la Varșovia. „Noi, a spus el, considerăm această alianță, participarea noastră la Tratatul de Ia Varșovia ca un mijloc pentru apărarea intereselor comune, ca o a- lianță a țărilor socialiste îndreptată împotriva dușmanului din afară".Alexander Dubcek s-a referit, de , asemenea, la colaborarea economică cu R. D. Germană și a constatat că aceasta este o colaborare între țări socialiste prietene care au un țel comun.

Un articol al lui Jiri HajekPRAGA 14 (Agerpres). — Revista teoretică „Nova Mysl“, a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a publicat, în ultimul său număr, un articol al lui Jiri Hajek, ministrul afacerilor externa al R. S. Cehoslovace, care se referă la unele probleme ale politicii externe a țării sale. După ce subliniază că alianța cu U.R.S.S. și cu alte țări socialiste din Europa este o constantă a politicii externe a Cehoslovaciei, J. Hajek relevă că perioada războiului rece a avut ca urmare o anumită înțelegere monolitică a unității țărilor socialiste și a constituit izvorul unor serioase deformări. „Dacă ne gîndim la ele sau le înlăturăm, noi nu ne atingem de baze, de esența alianțelor noastre. Dimpotrivă, prin aceasta noi vrem să le întărim".„Unitatea țărilor socialiste se consolidează nu prin negarea și ignorarea particularităților naționale și multitudinii de forme, eî, dimpotrivă, pe baza recunoașterii lor, înțelegerii reciproce și folosirii lor efective". „Este necesar să se respecte interesele primordiale ale fiecărui stat socialist în rezolvarea diferitelor probleme, ca de exemplu problemele regionale, cu toate că uneori aceste I probleme se află într-un context mai ’ larg în centrul atenției opiniei publice mondiale".Politica noastră exterpă trebuie, continuă autorul, să rezolve cît »e poate de concret această corelație între interesele naționale și cele internaționale. „înțelegerea deosebirii de păreri n-ar trebui să ne enerveze și în nici un caz n-ar trebui să ducă la încordare în relații. Dimpotrivă, neînțelegerile, suspiciunile sau încercările de amestec în dezvoltarea noastră internă, fie chiar și cu intenția de a sprijini cauza socialismului, ar putea dăuna mult atitudinii poporului nostru față de aliații noștri".„Noi sintem interesați In Întărirea eficienței Tratatului de la Varșovia, scrie în continuare Jiri Hajek, în a ne opune creării în interiorul acestei organizații a unor grupuri, în funcție de punctele de vedere subiective. Noi sîntem interesați vital în perfecționarea mecanismului acestui tratat și în buna lui funcționare".O altă constantă a politicii externe cehoslovace, se arată în articol, este principiul coexistenței pașnice. în le-

gătură cu securitatea europeană, noi „cerem partenerilor noștri recunoașterea realităților așa cum au apărut ele după pel de-al doilea război mondial, mai ales frontierele din Europa și existența celor două state germane". Concomitent cu lupta consecventă împotriva tendințelor revan- șiste, antidemocratice, neonaziste și imperialiste, noi trebuie să căutăm în spectrul complex al societății vest-germana forțele pozitive, realiste. Noi sîntem interesați să atragem șl alte țări socialiste la o astfel de înțelegere a problemei și să convingem pe partenerii noștri din țările vest-europene cu privire la necesitatea de a discuta punctele de vedere realiste din Germania occidentală, mai ales în ceea ce privește recunoașterea celor două state germane. Totodată, în orice dialog cu R. F. a Germaniei, noi trebuie să ne îngrijim consecvent să lămurim problemele vitale pentru noi, cum sînt nevalabilitatea acordului de la Miin- chen de la bun început și recunoașterea celor două state germane.
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de văduve"

Er** v w JL * *„tocătorii

Cotidianul „Le Monde" 
nează intr-o 
notă, la rubrica Viet
nam, declanșarea o- 
perației „Somerset 
Plai n“, condusă de 
colonelul Sharp, co
mandantul batalionu
lui supranumit „făcă
torii de văduve" sau, 
într-o traducere potri
vită impulsului nostru 
modern, „producătorii 
de văduve".

Ce înseamnă a pro
duce ? A produce — a 
da naștere unui lucru, 
unei situații în vede
rea unui scop precis. 
Imaginația vie a celor 
care au ales pentru 
unitatea lor această 
emblemă este de-un 
cinism neegalat nici 
de fărădelegile săvîr- 
șite. Aș putea spune 
chiar că mintea lor 
s-a scurs ușor printre 
sprîncene, ca în lo
cul ei să rămînă 
grimasa dezinvoltă cu 
care colonelul-coman- 
dant Sharp anunță că 
a omorît șase patrioți 
vietnamezi în seara a- 
ceea, însoțind tirul de 
formula „cu complimentele făcătorilor de văduve".Deci niște bărbați 
„spirituali" care se a- 
dună într-un batalion 
pe care-l denumesc,

cu haz, masculin, „fă
cătorii de văduve". 
Luîndu-și acest nume, 
probabil că batalionul 
a crezut că face o mică distracție ameri
cănească sau că el va 
fi ca o amuletă pentru 
a aduce „norocul" în 
luptă.

Și totuși ce înseam
nă „a produce vădu
ve" ? înseamnă a spori 
numărul femeilor ai 
căror bărbați au fost 
uciși, al orfanilor. Din 
cifrele cunoscute pînă 
la un moment dat 
numărul copiilor or
fani vietnamezi întrece 
cifra 
Deci 
duce 
Dar 
în toate fazele, 
te împrejurările aces
tui război „văduvele" 
vietnameze sînt pre
zente ca mame, soții, 
surori, logodnice, care 
știu să-și transforme 
durerea în îndîrjire 
pentru a apăra viața 
copiilor lor, viitorul 
patriei lor. Cu un cu
raj admirabil, ele, ca 
și întregul popor viet
namez, dau agresoru
lui riposta cuvenită. 
Dialectica acestui răz
boi face ca numărul 
„văduvelor", pe care 
numitul batalion do
rește să le vadă în-

mulțindu-se în rîndul 
vietnamezelor, să
crească din ce în ce 
mai mult și în rîndul 
femeilor americane, al 
propriilor lor mame și 
soții, să transforme 
în orfani copii ameri
cani. Tocmai de aceea 
atîtea femei din 
S.U.A. cer sa se termi
ne odată cu oroarea 
acestui război absurd 
în care fiii, soții, lo
godnicii lor pier pen
tru o cauză care lor le 
este străină și ostilă. 
Femeile 
întreagă 
împotriva 
nedrept, 
lor implicînd în ea 
însăși forma cea mai 
înaltă a umanismului. 
Noi, cele din Româ
nia, sintem alături da 
curajoasele femei viet
nameze cu cele mal 
bune gînduri și senti
mente de prețuire și 
solidaritate.

Ofițerii americani 
descoperă, în dezavan
tajul lor, demnitatea 
și eroismul, neobișnui
ta forță de a exista a 
acestor femei, capaci
tatea de a sacrifica 
chiar și ființele apro
piate și scumpe pentru 
lucrul cel mai de sea
mă : victoria libertății.

Gabriela MELINESCU

De aproape un an de 
zile „Cezarul" presei 
vest-germane, Axei 
Springer, cunoaște di
ficultăți crescînde. Nu 
e vorba deocamdată 
de dificultăți financi
are ; imperiul său zia
ristic continuă să fie 
una dintre cele mai 
mari și mai prospere 
afaceri din R.F.G., rea- 
lizînd o cifră de afa
ceri de circa un mi
liard de mărci vest- 
germane. Neplăcerile 
vin tocmai de acolo de 
unde magnatul presei 
hamburglieze se aștep
ta mai puțin, din par
tea opiniei publice, pe 
care de aproape două
zeci de ani ziarele și 
revistele sale se stră
duiesc s-o „condițio
neze". .

Demonstrațiilor stu
dențești le-au urmat 
luări de poziție tot mai 
vehemente din partea 
unor cercuri largi ale 
opiniei publice : sindi
cate, intelectuali, gru
pări politice. In fața 
acestei situații s-a se
sizat parlamentul fe
deral. După cum a- 
nunță agenția France 
Presse, o comisie spe
cială a fost constituită. 
Ea și-a depus acum ci

teva zile raportul, con- 
chizînd că „procesul 
de concentrare ame
nință libertatea presei 
din R.F.G." și că este 
necesară o limitare a 
acaparării pieței de 
către marile întreprin
deri de presă.

Aceste concluzii, care 
au deocamdată carac
terul unor pioase de
ziderate, exprimă to
tuși profunzimea ne
mulțumirii publice față 
de monopolizarea mij
loacelor de informație, 
monopolizare care a a- 
țins în Germania occi
dentală proporții ne- 
maiîntîlnite altundeva 
pe continentul euro
pean. Trustul lui Axei 
„Cezar" Springer stă- 
pînește 19 publicații cu 
un tiraj de peste 
18 milioane de e- 
xemplare (peste 30 la 
sută din tirajul total 
al presei vest-ger
mane). Springer deți
ne 90 la sută din tira
jul ziarelor supra-re- 
gionale, 85 la sută 
tirajul ziarelor de 
minică, 69 la sută 
tirajul ziarelor
Hamburg și 68 la sută 
din cel al ziarelor din 
Berlinul occidental. 
Lui îi aparțin cel mai

din 
du- 
din 
din

mare cotidian vest- 
german (Bild Zeitung), 
cel mai mare ziar de 
seară și cea mai răs
pândită revistă săptă- 
mînală, reviste pentru 
copii, adolescenți și 
femei.

In fața protestului 
popular, Springer își ia unele măsuri de a- 
părare: și-a vîndut 
cinci dintre revistele 
sale, acționează pen
tru a-și plasa capitalu
rile în sectorul televi
ziunii și... lansează co
municate. In ultimul 
dintre ele, ripostînd la 
concluziile comisiei de 
anchetă, se referă la 
garanțiile constituțio
nale și se plînge că i 
se limitează „libertatea 
de exprimare".

Termenul de „liber
tate de exprimare" are 
aici, după cum se vede, 
o savoare deosebită : el 
înseamnă ca Springer 
să se poată exprima 
prin 18 milioane de 
exemplare, iar sindica
tele, de pildă, care nu
mără peste 15 milioane 
de membri, să aibă la 
dispoziție un tiraj mai 
mic de 200 000 exem
plare.

H. DONA

După atentatul împotriva premierului grec

Operațiuni polițienești de amploareATENA 14 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă anunță că în urma atentatului de marți împotriva premierului Papadopoulos, în Grecia au fost declanșate operațiuni polițienești de amploare. Autoritățile caută să descopere legăturile pe care atentatorul le are în special în rîn- durile armatei. S-a anunțat că după comiterea atentatului, fostul ofițer Panagoulis urma să părăsească țara la bordul unei ambarcațiuni care îl aștepta în largul coastelor grecești. Din relatările presei reiese că atentatorul face parte din grupul de ofițeri favorabili regelui și care se împotrivesc actualului regim. Ziarul danez „Politiken" a anunțat miercuri dimineața că Panagoulis ceruse azil

politic In Danemarca după venirea la putere a actualului regim.La citeva ore după atentat, premierul Papadopoulos a convocat reprezentanții presei in fața cărora a anunțat că referendumul pentru viitoarea constituție va avea loc la data stabilită anterior.Pe de altă parte, corespondentul din Paris al agenției Asociated Press anunță că într-un comunicat al organizației „Rezistența greacă" se afirmă că marți în regiunea Atenei au explodat mai multe bombe la centre de poliție, la instalații tare, în clădirile mai multor tuții guvernamentale, pe străzi piețe.
mili- instl- șl In

agențiile de presă transmit
BS

Poporul pakistanez a 
sărbătorit Ziua indepen
denței. Cu acest prilej, la Rawal
pindi, Karaci și în alte localități au 
avut loc manifestații de masă. Pre
ședintele Ayub Khan a adresat cu 
prilejul sărbătorii un mesaj către 
poporul pakistanez.

Luigi Longo, secreta? general #1 Partidului Comunist Italian, a sosit la 14 august la odihnă în Uniunea Sovietică.
Guvernul egiptean a fă

cut demersuri p° lin?ă Algeria 
și celelalte țări din Liga Arabă In vederea elaborării unei poziții comune

față de companiile de aviație care au hotărît să boicoteze Algeria — a anunțat un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.A.U.
Congresul internațional 

al slaviștilor desfășurat la Praga și-a încheiat lucrările. Cu ocazia festivității de închidere, F. Șorm, președintele Academiei Cehoslovace de Științe, a înmînat distincții unor sa- vanți din diferite țări. Academicianul român Emil Petrovici a fost distins cu medalia onorifică de argint „Josef Dobrovsky".
La Bagdad a avut Ioc 

vernisajul expoziției de 
fotografii >>^in viata unei uzine

românești", trimisă de LR.R.C.S. Au luat parte adjunctul ministrului culturii și informațiilor, Shadhil Taga, șefi ’ai unor misiuni diplomatice. A fost prezent însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre în Republica Irak, Nicolae Neacșu.
Senatorul Edward Ken

nedy intenționează să rupă 
„tăcerea politică" pe care și-a impus-o de la asasinarea fratelui său, Robert Kennedy, cu 12 săptămîni în urmă, și va pronunța un discurs la 21 august, cu cinci zile înaintea Convenției Partidului democrat (U.P.I.).
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