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Întîlnire intre tovarășii
Nicolae Ceausescu

și Santiago Carrillo

NTOMO
B/lUL

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii Juan 
Gomez și Ramon Mendezona, 
membri ai Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Spania.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră caldă, tovărășească, s-a efec
tuat un schimb de păreri privind 
relațiile frățești dintre P.C.R. și 
P.C. din Spania și problemele ac
tuale ale mișcării comuniste și ale 
situației, internaționale care inte
resează cele două partide.

Marți dimineața a avut loc o 
întîlnire între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, și Santiago Car
rillo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania.

La întîlnire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar ăl C.C. al P.C.R., Ghizela

Pregătiri temeinice
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ODORHEIUL SECUIESC
CuvMureu tovarâaihi

Odorhei.

verdeață, le-au dă- 
culese din pădure, 
din inimă bun

bine ea 
să vizi-

Nicolae Ceausescu

în seara zilei de 26 august 
a continuat vizita conducăto
rilor de partid și de stat în ju
dețul Harghita.

Străbătând dealurile Homo- 
rodului, coloana de mașini se 
îi. feeaptă spre altă localitate 

portantă a județului — mu- 
^ipiul Odorheiul Secuiesc, 

jti Homorod, în pitoreasca 
stațiune balneară, a avut loc 
o emoționantă întîlnire: con
ducătorii de partid și de stat 
s-au oprit la o tabără de pio
nieri aflați la odihnă. La lu
mina făcliilor, coniii au în
conjurat cu nețărmurită dra
goste pe conducătorii iubiți, 
au așternut în calea lor un 
covor de 
ruit flori 
urîncîu-!e 
venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ift mulțumește cu căldură și 
le urează noi succese în învă
țătură, spre a deveni cetățeni

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să vă adresez în 

numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat și 
al guvernului Republicii Socialiste 
România cele mai calde urări și 
cele mai calde salutări. (Aplauze, 
urale). Totodată, vă rog să-mi dați 
voie să vă felicit pe dv. și pe toți 
locuitorii municipiului 
(Aplauze).

Am considerat că este 
vizitînd județul Harghita
tăm și municipiul Odorhei, să ne 
întîlnim cu locuitorii acestui vechi 
oraș, pentru a discuta împreună

Guvintarea tovarășului

Permiteți-mi ca în calitate de 
fiu al acestor meleaguri să vă salut 
din inimă cu acest prilej, cînd a- 
vem în mijlocul nostru conducerea 
iubitului nostru partid, pe iubitul 
nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pe 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele guvernului. (Aplauze 
însuflețite).

Această primire făcută de dv. 
conducerii partidului și guvernului 
nostru dovedește că toți locuitorii 
secuimii, toți secuii sînt strîns 
uniți în jurul partidului și guver
nului, întotdeauna, la bine ca și ja 
rău. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Partidul nostru comunist, ai cărui 
fii sîntem, ne-a învățat ca în de
plină egalitate de drepturi cu na
țiunea română, pe baza drepturilor 
depline consfințite de constituție, 
să trăim în cea mai mare prietenie 
ți frăție și să luptăm în patria 
noastră, în Republica Socialistă 
România, pentru construcția socia
listă, pentru construcția comunistă. 
(Aplauze).

încă de la înființare, partidul 
nostru s-a afirmat ca un partid in
ternaționalist, marxist-leninist, 
care a primit în rînduriie sale pe 
cei mai buni fii ai națiunii române, 
ai naționalităților conlocuitoare, 
conducîndu-i la luptă într-o strînsă 
unitate pentru cucerirea puterii, 
pentru edificarea și înflorirea pa
triei noastre socialiste. Noi, secuii, 
putem să spunem că în cursul is
toriei niciodată nu am avut un 
conducător atît de viteaz cum este 
Partidul Comunist Român. (Aplau
ze, ovații puternice). Putem fi mîn- 
dri, am fost, sîntem și vom fi mîn- 
dri, pentru că țara noastră este con
dusă de un adevărat partid inter
naționalist, comunist. (Aplauze 
furtunoase).

Dumneavoastră știți foarte bine, 
și știm cu toții, că acest splendid 
pămînt natal al nostru, se
cuimea, parte integrantă a Româ
niei socialiste, a fost foarte înapo
iat sub aspect industrial. După cum 
v-am mai spus în repetate rînduri, 
acum și în secuime am 
nit într-un ritm rapid pe calea 
industrializării socialiste și 
tru aceasta meritul aparține în pri
mul rînd secretarului general al 
iubitului nostru Comitet Central, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. (A- 
plauze, urale, ovații în limbile ro
mână și maghiară).

Secuii nu mai trebuie să-și pără
sească pămîntul natal, să emigreze 
în America, Canada, Australia, 
Brazilia sau în altă țară capitalistă, 
deoarece partidul nostru comunist, 
aici, pe pămîntul nostru natal, ne 
asigură pîinea, industria, civiliza
ția, cultura. (Ovații însuflețite, a- 
plauze îndelungate).

Politica națională marxist-leni
nistă a partidului nostru asigură 
deplina egalitate în drepturi pe 
plan politic, economic, cultural, so
cial.

por-

pen-

Noi, cadrele provenite din rîn- 
durile naționalităților, educate de 
partid, care muncim în guvern, în 
conducerea de stat, luptăm pentru 
calea fericită a României socialiste 
în cel mai puternic spirit tovără
șesc, în cea mai puternică frăție 
si prietenie. (Aplauze, ovații înde
lungate).

Este asigurată dezvoltarea cul
turii naționale, socialiste a ma
ghiarilor din România ; această 
cultură constituie o parte integran
tă a culturii socialiste din România. 
Este asigurată folosirea limbii 
noastre materne în organele lo
cale, în aparatul de stat. Iată 
ce fel de partid este partidul nos
tru ! Tocmai din acest motiv, 
de aici, din acest strămoșesc, stră
vechi Odorhei Secuiesc, mă pro
nunț în modul cel mai categoric 
împotriva acelor ziariști, acelor 

. ziare și posturi de radio, care, fie 
în Ungaria, la Budapesta, fie în 
alte țări, încearcă să califice parti
dul și pe noi cu epitetul de na
ționalism. (Aplauze îndelungate).

Iată, acesta este partidul nostru, 
partidul românilor, maghiarilor, 
secuilor, germanilor, partidul nos
tru, al tuturor celor ce trăiesc pe 
pământul României socialiste. (A- 
p'auze).

Noi, cu toții, am fost cuprinși 
de amărăciune auzind de intrarea 
trupelor celor cinci țări socialiste în 
Cehoslovacia. Această metodă care 
este în totală contradicție cu mar- 
xism-leninismul, în. contradicție cu 
principiul internaționalismului pro
letar, această metodă care încalcă 
independența, suveranitatea națiu
nii cehoslovace, este dezaprobată 
nu numai de națiunea română, nu 
numai de poporul român, ci și de 
maghiarii din România, de toate 
naționalitățile conlocuitoare.

în aceste clipe, cred că toată lu
mea este de acord cu mine să de
clarăm națiunii române, poporului 
român, că noi, maghiarii și secuii 
din România, vom lupta umăr la 
umăr, vom face în continuare zid 
în jurul politicii partidului și gu
vernului nostru. Noi, secuii, 'facem 
zid în jurul Comitetului Central al 
partidului nostru, în jurul iubitului 
nostru secretar general, tovarășul 
Ceaușescu. (Aplauze, urale în lim
bile română și maghiară).

în încheiere, tovarăși, să stri
găm : Trăiască prietenia strînsă, 
de nezdruncinat dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoa
re ! Trăiască iubitul nostru partid 
comunist imternaționalist: Partidul 
Comunist Român, în frunte cu Co
mitetul Central, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ! (Aplauze înde
lungate, ovații).

îmi închei cuvîntarea cu un salut 
secuiesc; Putere, sănătate popu
lației municipiului Odorheiul Se
cuiesc 1 (Ovații, aplauze îndelun
gate).

despre problemele dezvoltării so
cialiste a patriei noastre. A de
venit, după cum știți, un obicei, o 
practică a partidului nostru, ca în 
problemele fundamentale privind 
dezvoltarea economică și socială a 
României să ne consultăm cu oa
menii muncii — muncitori, țărani, 
intelectuali — pentru a stabili îm
preună cum să acționăm mai bine 
în vederea asigurării mersului mai 
rapid înainte pe calea socialismu
lui a patriei noastre, ridicării 
bunăstării întregului popor. (A- 
plauze, urale).

Am obținut, desigur, rezultate 
mari în dezvoltarea țării noastre. 
Această parte a țării locuită de 
secui, mult timp a fost rămasă în 
urmă din punct de vedere al dez
voltării industriale, .ca și alte re
giuni ale țării. în cadrul actualului 
cincinal, pentru localitățile locuite 
de secui, ca și pentru multe locali
tăți din România rămase mai în 
urmă, s-au luat măsuri deosebite 
de dezvoltare industrială. Noi con
siderăm că numai ridicarea econo
mică a tuturor regiunilor patriei 
noastre poate asigura condițiile ca 
întregul nostru popor, ca toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, să se bucure de binefa
cerile socialismului. (Aplauze, urale 
repetate).

în județul Harghita și în muni
cipiul dumneavoastră, în acest cin
cinal se construiesc cîteva între
prinderi în care vor lucra mii și 
mii de muncitori. Fără îndoială că 
cincinalul următor va aduce noi 
întreprinderi, un nou avînt în dez
voltarea industrială a patriei noas
tre, precum și a județului dumnea
voastră, creînd astfel o bază pu
ternică pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, pentru trecerea 
la făurirea comunismului în Româ
nia. (Aplauze, urale). Este cunos
cută politica marxist-leninistă a 
partidului nostru în problema na
țională, preocuparea sa din totdea
una, încă de la înființare, pentru 
asigurarea egalității depline în 
drepturi a tuturor cetățenilor pa-, 
triei, fără deosebire de naționa
litate. In anii socialismului partidul 
nostru a tradus în viață aceste 
minunate învățăminte ale marxism- 
leninismului. Cu adevărat toți ce
tățenii României se bucură de 
drepturi egale, de posibilități ega
le de a-și manifesta aptitudinile, 
capacitățile în toate domeniile de 
activitate cu singura condiție de a 
învăța, de a fi buni muncitori, buni

cooperatori, buni ingineri, buni pro
fesori, ca fiecare la locul său de 
muncă să poată să-și aducă con
tribuția la înflorirea patriei co
mune, la bunăstarea poporului. 
(Aplauze, urale). în Constituție și 
în practică sînt asigurate posibili
tatea folosirii limbii materne, în- 
vățămîntul în limba maternă, acce
sul oamenilor muncii la bineface
rile științei și culturii în limba 
în care înțeleg cel mai bine. La 
baza întregii culturi și științe este 
așezată învățătura marxist-leni
nistă și indiferent dacă ea este în
sușită în limba română, maghiară 
sau germană ea servește aceluiași 
scop, înfrățirii popoarelor, cauzei 
prieteniei, păcii și socialismului. 
(Urale, aplauze prelungite).

Dragi tovarăși, trebuie să știm 
că nici un fel de egalitate în drep
turi nu se poate realiza fără dez
voltarea unei industrii puternice, 
unei agriculturi puternice, unei 
baze, materiale trainice, unui în- 
vățărnînt înfloritor, unei științe 
înaintate, - care să. creeze posibili
tatea ca într-adevăr oamenii să se 
bucure de binefacerile socialismu
lui. De aceea noi punem în 
centrul politicii noastre indus 
trializărea tuturor regiunilor țării, 
ridicarea la un nivel de civi
lizație ridicat a tuturor județelor 
patriei noastre Aceasta creează 
baza adevăratei egalități în drep
turi între oameni, fără deosebire 
de naționalitate. (Aplauze, urale).

Noi construim socialismul; pu
nem în centrul politicii noastre o- 
mul, facem totul ca omul societății 
noastre socialiste, fie că e român, 
maghiar, german sau de altă na
ționalitate să se simtă cu adevărat 
stăpîn în patria sa, să participe cu 
întreaga sa capacitate la întreaga 
viață economică, socială, la întrea
ga politică a partidului și statului 
nostru. Numai așa asigurăm ade
vărata egalitate în drepturi, numai 
așa omul poate spune că este fău
ritorul propriului său destin. Noi 
putem spune, tovarăși, că, sub con
ducerea partidului nostru comu
nist, ne făurim destinul așa cum îl 
dorim noi, făurim o țară în care 
sîntem stăpîni pe viața, pe viitorul 
poporului nostru, al copiilor noștri. 
(Aplauze, urale).

în întreaga noastră activitate 
pornim de la necesitatea dezvoltă
rii colaborării cu toate țările socia
liste, și în primul rînd cu țările

pentru lucrările

lin certifi
cat de ma
turitate al 
industriei

noastre 
socialiste

Pătrunzînd în vasta hală 
monobloc a Uzinei de au
tomobile de pe platforma 
Colibașilor, am avut senza
ția acută că intru într-o im
presionant de riguroasă cate
drală a tehnicii moderne. 
Marile spații acoperite de 
bolți albastre ca tăriile văz
duhului — peste cinci hecta
re dintre cele zece pe care 
le va ocupa hala în etapa fi
nală — se înfățișau privirii 
cu întrepătrunderi înalte și 
severe de unghiuri, cu iinia- 
rnente structurate funcțional 
și, totodată, simfonic, ca in
tr-un coral de Bach. Am dat 
pe loc dreptate celui care a 
afirmat că goticul epocii 
noastre îl reprezintă măre
ția pură, ascetică și gravă a 
arhitecturii industriale.

O curiozitate avidă pentru 
faptul cu rezonanțe și semni
ficații istorice m-a îndemnat 
să-i întreb chiar de la în
ceput pe interlocutorii mei : 
„Unde se află autoturismul 
nr. 1, cel ce a ieșit primul 
de pe banda rulantă ?“. M-au 
privit mirați: nu pricepeau 
sensul acestei curiozități, ba 
chiar mi-a făcut impresia că 
o considerau un soi de ciu
dățenie gazetărească. încă o 
dată se adeverea constatarea 
că singurii oameni care nu 
se arată preocupați de isto
rie sînt tocmai cei ce-o fău
resc și o trăiesc la modul 
intensității cotidiene. Pentru 
ci, istoria autentică o con
stituie nu trecutul, ci ziua de 
mîine ; gîndul și simțirea lor 
sînt atît de viguros împiîn- 
tate în viitor, încît îl inte
grează organic, uneori fără 
să-și dea seama, prezentului, 
zilei de azi. De aceea îi și 
surprinzi nu o dată — aflîn- 
du-te împreună cu ei pe un 
cîmp gol, bătut de vînturi și 
ploi — că îți vorbesc cu cel 
mai firesc aer cu putință : 
„Ne aflăm îi? bala x sau în 
laboratorul y“. Iar hala 
laboratorul se află, la 
aceea, abia pe hîrtia de 
a proiectanților...

Istoricul autoturism 
numărul 00001 mi-a fost, pînă 
la urmă, arătat în secția li
vrări, printre cele 90 asam
blate pînă acum de harnicul 
colectiv. A defilat și el la 
București, în rîndul celor 48 
care au adus, în Piața A- 
viatorilor, mesajul de biruin- 
ță-al inteligenței tehnice ro
mânești. N-a fost remarcat 
în mod deosebit printre toa
te celelalte. Nu purta nici un 
însemn festiv. L-am des
coperit, în varietatea croma
tică a confraților săi, după 
un unic indiciu : culoarea. 
Are nuanța fildeșului, așa- 
numitul „beige-ivoire" din 
terminologia ușor franțuzită 
a cromatiștilor uzinei. E un 
automobil ca toate celelalte, 
de tip „Renault 8“, cu motor 
Sierra de 1100 mc, plasat în 
spate, înzestrat cu o „her
ghelie" de 46 CP, capabil să 
dezvolte o viteză de 135 km 
pe oră și consumînd cantita
tea modestă de circa 7 li
tri de benzină la suta de 
kilometri. Acest prim exem
plar, care a ieșit de pe 
bandă în ziua de șîmbătă, 3 
august, la ora 14 și 1 minut, 
e menit să reprezinte, în 
ochii generațiilor viitoare, 
certificatul de maturitate a 
unei industrii aflate în plină 
și impetuoasă ascensiune.

Nu mai e de mirare pen
tru nimeni că, în noile în
treprinderi din țara noastră, 
majoritatea covîrșitoare a 
celor ce le asigură buna 
funcționară sînt oameni ti
neri. Dar aici tinerețea este 
atît de invadantă și copleși
toare încît aproape nu întîl- 
nești chip cutat de brazdele 
vîrstelor mature. Parcă te-ai 
afla între paginile unui 
prospect convingător pentru 
„Gerovital" sau pentru alt 
leac miraculos, chezaș al ti-
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Ing. Petre MOLDOVAN

prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

agricole de toamnă
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Telegramă

Unitats de granit în jurul Partidului Comunist Român
COMITETUL CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Recoltarea cerealelor păioase s-a 
încheiat în întreaga țară. Cu toată 
seceta care s-a abătut în primăvara 
acestui an asupra celei mai mari 
părți a țării, recolta de grîu a fost 
bună. De asemenea, se dezvoltă bine 
culturile de porumb, floarea-soarelui, 
cartofi, sfeclă de 
create deci condiții pentru a avea 
o producție care să asigure o bună 
aprovizionare a populației cu produ
se agroalimentare, precum și a in
dustriei cu materiile prime agricole 
necesare.

Se apropie campania agricolă de 
toamnă, în care oamenii muncii de 
pe ogoare au de efectuat un mare 
volum de lucrări cuprinzînd recol
tarea culturilor tîrzii (floarea-soa
relui, porumb, sfeclă de zahăr, car
tofi etc.), semănatul cerealelor de 
toamnă, executarea ogoarelor pentru 
însămînțările de primăvară, precum 
și transportul unor cantități însem
nate de produse agricole principale 
și Secundare. Este necesară, deci, o 
organizare temeinică a muncii în 
toate unitățile agricole, o îndrumare 
competentă din partea organelor a- 
gricole județene pentru ca toate aces
te lucrări să se facă la timp.

Sînt create toate condițiile mate
riale și tehnice ca lucrările agricole 
de toamnă să se desfășoare la tim'd 
și în condiții de calitate superioară. 
Tractoarele șl mașinile agricole de 
care dispunem pot efectua într-un 
timp mai scurt volumul mare de 
lucrări. De asemenea, s-au asigurat 
cantități mari de semințe din cela

nrai bune soiuri. Rămîne numai ca 
în toate unitățile agricole să se or
ganizeze în așa fel munca încît se
mănatul, recoltatul și alte lucrări 
specifice sezonului de toamnă să se 
execute cu maximum de rapiditate.

Paralel cu măsurile care se între
prind în vederea strîngerii culturilor 
tîrzii, organele agricole, cadrele de 
conducere din unitățile agricole 
cooperatiste și de stat, toți specia
liștii sînt chemați să se 
cu cea mai mare răspundere de vii
toarea recoltă ale cărei baze se pun 
tocmai în aceste zile. De altfel, o 
dată cu efectuarea arăturilor de vară, 
pe terenurile de pe care s-au strîns 
culturile, timpurii, putem spune că 
au început lucrările pregătitoare 
pentru noua recoltă, iar cu cele care 
se vor desfășura, în continuare, in
trăm propriu-zis într-un nou an agri
col. De aceea, principala atenție tre
buie acordată aplicării întregului 
complex de măsuri agrotehnice de 
care depinde necondiționat nivelul 
recoltelor.

Experiența acestui an a dovedit ce 
mare influență exercită asupra nive
lului producției modul de pregătire 
a terenului. Grîul cultivat în teren 
arat din vreme și care, înainte de 
semănat, a fost discuit și grăpat pen
tru a se realiza o mobilizare unifor
mă și o nivelare cit mai bună a 
răsărit normal, plantele s-au dezvol
tat viguros, iar producția a fost foarte 
bună. Pornind de la acest conside
rent, organele agricole au îndrumat 
unitățile agricole să facă din vreme 
arături de vară pe toate suprafețele 
care se vor însămînța în toamnă cu 
grîu. Constituie o realizare remar
cabilă faptul că, pînă la această 
dată, s-au făcut arături pe 93 la 
sută din suprafețele prevăzute, cele 
mai bune rezultate obținîndu-se în 
județele Galați, Buzău, Ialomița, 
Teleorman, Ilfov. Brăila, Dolj, Pra
hova ș.a. Ploile din ultimele 
săptămîni au permis ca arăturile să 
se execute în condiții mult mai 
bune decît în prima parte a verii, 
caracterizată prin precipitații pu
ține. Pentru executarea semănatului
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de luptă revoluționară în slujba 
intereselor fundamentale ale poporului finlandez, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român vă adresează cele mai sincere felicitări 
și un cald salut frățesc.

Comuniștii români, poporul nostru nutresc sentimente de caldă sim
patie și solidaritate internaționalistă față de lupta comuniștilor finlandezi 
pentru realizarea țelurilor socialiste, pentru întărirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare finlandeze, a tuturor forțelor interesate în înfăptui
rea unei politici de progres social.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea dumneavoastră 
consacrată idealurilor democrației, păcii și socialismului. Ne exprimăm 
și cu acest prilej convingerea că relațiile dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Finlandez se vor dezvolta continuu în interesul 
celor două partide ale noastre, al poporului român și finlandez, în inte
resul unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al tutu
ror forțelor antiimperialiste.
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PREOCUPĂRI ACTUALE MĂSURI EFICIENTE
SESIZĂRILE

LOR

Pregătiri temeinice 
pentru lucrările 
agricole de toamnă

După cum se știe, la consfătuirea 
de lucru ce a avut loc la Comitetul 
Central al partidului cu conducătorii 
organelor locale de partid și ale con
siliilor populare județene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat indicații 
precise cu privire la dezvoltarea în 
ritm susținut — în cadrul vastului 
program de construcție socialistă a 
țării — a întregii economii locale. 
In spiritul acestor sarcini, comitetul 
nostru executiv, consultîndu-se cu 
cei mai buni specialiști din cadrul 
direcțiilor de specialitate, cu cadrele 
de conducere din întreprinderile și 
organizațiile economice locale, i-a a- 
tras nemijlocit la elaborarea solu
țiilor în vederea jalonării principale
lor direcții de dezvoltare a econo
miei locale, rezolvării problemelor 
de perspectivă. La nivelul județului 
nostru, economia locală grupează 
peste 20 de întreprinderi și un nu
măr mare de instituții, care se 
dezvoltă de la an la an, folosind 
într-o măsură tot mai mare resur
sele materiale și de muncă existente.

Preocupări deosebite a avut comi
tetul executiv în direcția dezvoltării 
industriei locale. Analiza efectuată 
în acest sector a scos în evidență 
necesitatea amplificării activității 
secțiilor producătoare de bunuri de 
larg consum cerute de comerț, secții 
care au în județul nostru o veche 
și recunoscută tradiție. înțelegerea 
acestui deziderat ne-a dat posibilita
tea să conturăm o dezvoltare indus
trială în unele localități cu populație 
mare (Săliște, Miercurea Sibiului, 
Orlat, Avrig, Cisnădie. Agnita, Dum
brăveni), ca și în acelea cu un po
tențial de forță de muncă, materii 
prime și tradiție în executarea unor 
produse de largă cerință.

In preocupările industriei locale a 
stat îndeosebi sporirea gamei bunu
rilor de larg consum, prin asimilarea 
de produse noi. Pînă în momentul 
de față au fost depășite prevederile 
planului de stat, fiind puse în fa
bricație 50 de asemenea sortimente. 
A fost extinsă, de asemenea, coope
rarea cu industria republicană, prin 
executarea unor repere pentru indus
tria construcțiilor de mașini, a unor 
piese de schimb, de serie mică, pen
tru tractoare și autocamioane, fiind 
eliberate astfel capacități de produc
ție ale întreprinderilor republicane 
din județ și dîndu-se acestora posi
bilitatea de a participa cu alte pro
duse, cu pondere mare, la acoperirea 
cerințelor economiei naționale.

Conducerea eficientă a industriei 
locale presupune, din partea comite
tului executiv, cunoașterea amănun
țită a situației fiecărui sector, adop
tarea unor metode specifice de lucru, 
în funcție de realitățile concrete. In 
acest sens, și avîndu-se în vedere că 
în urma analizelor efectuate au reie
șit multiple posibilități 
tare a unităților locale, 
de creștere a eficientei 
mice, s-a organizat, între 
lorificarea experienței obținute de că
tre întreprindere') industrială a muni
cipiului Sibiu, experiență valoroasă 
din punct de vedere al organizării 
producției. Totodată, în atenția co
mitetului executiv, a direcției ju
dețene de industrie locală, stă preo
cuparea de a rezolva problemele 
încă nesoluționate în ceea ce privește 
dezvoltarea capacităților de produc
ție, asimilarea unor produse noi, 
concentrarea eforturilor de coope
rare cu industria republicană 
bricarea unor produse ce pot fi rea
lizate în condiții economice 
tajoase pentru industria locală; de 
asemenea, îmbunătățirea producției 
de mobilă și mic mobilier, sporirea 
producției articolelor cu finisări ca
litativ superioare, precum și a unor 
articole cu tehnicitate superioară, 
destinate muncii în gospodăria cas
nică.

Tinînd seama de necesitățile pro
prii industriei locale, direcția noas
tră de specialitate va trebui să o- 
rienteze activitatea întreprinderilor 
spre organizarea de ateliere dotate 
corespunzător, capabile să execute 
unele utilaje și instalații mai simple, 
necesare întreprinderilor de indus
trie locală din județ în scopul auto- 
utilării, cît și șantierelor de construc
ții. De asemenea, în vederea creșterii 
tehnicității producției, a varietății și 
calităților produselor — domeniu în 
care specialiștii trebuie să-și con
centreze eforturile — ne propunem 
să înființăm un serviciu de concep
ție și creație la nivelul direcției ju
dețene, destinat în special pregă
tirii și lărgirii producției bunurilor 
de larg consum, al căror număr este, 
cu toate succesele obținute, încă de
parte de a satisface cerințele consu
matorilor, în contextul acestor pre
ocupări complexe, avem în vedere 
și eliminarea unor practici stînjeni- 
toare, de care industria locală se 
mai lovește, ca și obținerea unui 
sprijin mai operativ și mai direct 
din partea ministerelor și a altor or
gane centrale.

în cadrul preocupărilor cu' carac
ter economic ale consiliului popular, 
un Ioc însemnat revine activității de 
construcții, al cărei plan de execu
ție, la nivelul județului, se ridică 
Ja peste 200 milioane lei. In această 
direcție, cu prilejul analizelor între
prinse de către Comitetul județean 
de partid Sibiu, s-a desprins necesi
tatea mobilizării tuturor eforturilor 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă semnalate în construcțiile o- 
nectivelor social-culturale. de gos
podărie comunală și în special a 
construcțiilor de locuințe, noile or
gane județene fiind în situația de a 
lua asemenea măsuri care să per
mită rezolvarea pozitivă a proble
melor ce se ridică. Ca atare, pînă 
în momentul de față planul de in
vestiții a fost îndeplinit în proporție 
de peste 65 la sută, iar la construc
țiile de locuințe în proporție de 73 
'a sută față de planul anual.

Putem afirma că anul 1969 ne va 
găsi mai bine pregătiți, mai organi
zați, întrucît, începînd din luna tre
cută, am atacat întregul front de 
lucru la locuințele prevăzute inițial 
și încă în acest trimestru vom a- 
taca frontul de lucru pentru locu
ințe ieftine. Totodată, s-au făcut ri
nele amenajări ușoare pentru pro
ducerea unor prefabricate direct pe 
șantiere. Aceasta ne va da posibili
tatea ca, în trimestrele ce urmează, 
să asigurăm o ritmicitate corespun
zătoare și un flux normal de lucru.

Un alt domeniu important al acti
vității noastre este acela al gospo
dăriei comunale și locative. Aci 
muncesc peste 4 000 de salariați, 
ale căror sarcini sînt orientate 
în direcția sporirii eficientei e- 
■conomica a activității de exploa-
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tare a instalațiilor aflate în do
tare și în special în direcția ridicării 
nivelului de deservire a populației, 
îmbunătățirea gospodăriei comunale 
este reclamată de faptul că multe din 
orașele județului nostru sînt puter
nice centre muncitorești (Sibiu, Me
diaș, Cisnădie, Copșa Mică) care, în 
ultimii ani, au cunoscut o dezvol
tare considerabilă. Pe baza unor a- 
nalize temeinice întreprinse de co
mitetele executive județean, muni
cipale și orășenești, precum și din 
propunerile formulate cu ocazia con
stituirii organelor de partid și de stat 
județene, municipale și orășenești, 
s-a desprins necesitatea luării unor 
măsuri în acest domeniu. In ansam
blul general al economiei județului, 
lucrările de investiții ale sectorului 
de gospodărire comunală sînt che
mate să asigure extinderea și îmbu
nătățirea deservirii tehnico-edilitare 
a localităților, ca și a prestărilor de 
servicii pentru populație. In acest 
an, bunăoară, sînt prevăzute a se 
realiza importante lucrări de alimen
tare cu apă în municipiul Sibiu și o- 
rașul Agnita, în valoare de 5,6 mili
oane lei, ceea ce va da posibilitatea 
unei aprovizionări mai bune cu apă 
a_ marilor consumatori industriali, 
cît și a populației. De asemenea, în
treprinderile noastre de gospodărie 
comunală au manifestat preocupare 
pentru modernizarea, întreținerea și 
repararea străzilor, trotuarelor, pen
tru amenajarea parcurilor și zonelor 
verzi, pentru salubrizare, făcînd ca 
lucrările din această grupă să aibă 
realizări peste procentele planificate.

Desigur, ar fi multe de spus

despre activitatea comercială și de 
deservire, ca și despre preocupările 
pe plan turistic, care ne vor permite 
să creăm în județul nostru una din 
cele mai puternice baze turistice din 
țara noastră. Fără a insista asupra 
tuturor amănuntelor, amintim că 
principalul argument în favoarea efi
cienței măsurilor întreprinse de co
mitetul executiv, de la organizarea 
administrativ-teritorială și pînă în 
prezent, îl constituie rezultatele ob
ținute în primele șapte luni ale anu
lui, perioadă în care s-au realizat 
toți indicatorii de plan, fără nici o 
excepție. Aceasta ne-a dat posibili
tatea ca în semestrul I să depășim 
veniturile proprii ale bugetului nos
tru cu 5 la sută, depășirea reprezen- 
tînd sume importante ce au fost rea
lizate prin contribuția deosebită a 
întreprinderilor și organizațiilor lo
cale.

In viitor ne propunem să sporim 
volumul producției industriale lo
cale, să îmbunătățim structura sa, 
care să ducă la creșterea gradului 
de ocupare a populației și, în con
secință, la ridicarea economică a o- 
rașelor și localităților mai puțin dez
voltate ; în acest scop trebuie să se 
generalizeze măsurile de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
să se urmărească în permanență spo
rirea rentabilității produselor; de ase
menea, este necesar ca întreprinde
rile de industrie locală să-și mă
rească producția de export. Vom a- 
vea în vedere continuarea analize
lor și luarea acelor măsuri care să 
raționalizeze și sâ simplifice munca 
în sectorul gospodăriei comunale, 
pentru a asigura o deservire cît mai 
corespunzătoare a populației. Iată 
doar cîteva din direcțiile în care se 
va îndrepta întreaga activitate de 
control și îndrumare a organelor și 
aparatului consiliilor populare din ju
deț, astfel îneît cerințele dezvoltării 
economice să se imbine cît mai 
strîns cu interesele maselor largi 
de oameni ai muncii.

Am răsfoit răspunsurile primite 
în ultimele zile la redacție, de la 
diferite autorități, la sesizările ce 
le-au fost trimise pentru cercetări 
și luarea de măsuri. Din lectura a- 
cestor răspunsuri se desprinde un 
grad înalt de receptivitate al orga
nelor noastre de partid și de stat 
față de semnalele critice ale cetățe
nilor. Se constată că ele privesc cu 
seriozitate problemele reliefate de 
cetățeni în cererile, sesizările și 
reclamațiile pe care le trimit zia
rului, le analizează și le soluțio
nează operativ, cu competență și 
răspundere, iau măsuri pentru în
lăturarea cauzelor care generează 
fenomenele negative dezvăluite în 
sesizări. Exemplele sînt numeroase.

Sînt cunoscute unele dificultăți 
care au apărut în această vară, ca 
urmare a secetei, în aprovizionarea 
cu apă a populației Bucureștiului. 
Această problemă a fost abordată 
de cetățeni în numeroase scrisori ; 
ei solicitau măsuri și formulau pro
puneri concrete : raționalizarea con
sumului de apă potabilă, îndepărta
rea tuturor surselor de risipă, folo
sirea tuturor resurselor de apă e- 
xistente, dar nevalorificate (puțu
rile din incinta întreprinderilor in
dustriale) ș.a.m.d. Aceste scrisori au 
determinat din partea Consiliului 
popular al municipiului București și 
a I.C.A.B. o analiză atentă și plină 
de răspundere a situației, 
eficiente care au 
tățirea rapidă a 
apă a populației, 
tricțiilor în ce 
acesteia. Măsuri 
luate de aceste 
prevenirea în viitor a deficiențelor 
prin efectuarea unor lucrări im
portante de dezvoltare a rețelei de 
alimentare cu apă a Capitalei, pen
tru care, după cum ne informează 
într-un răspuns la o scrisoare Con
siliul popular al municipiului Bucu
rești, au fost alocate din fondurile 
statului 700 milioane lei.

In alte scrisori erau semnalate

măsuri 
condus la îmbună- 
aprovizionării cu 
la înlăturarea res- 
privește consumul 
serioase au fost 
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(Urmare din pag. I)

încărcată de sensurile

liniile conve-

lon Florea de 
părților anexe

O accelerație în 
, deocamdată, 
pentru

de interese specifice

La banda rulantă, următorul lot de automobile românești „DACIA-1 100“ se pregătește pentru start 
Foto : M. Andreescn

nereții fără bătrînețe. Tine
rețea celor de aici nu în
seamnă însă că sînt și „bo
boci" în tehnică.

—• Elocvent pentru calita
tea pregătirii tehnice a oa
menilor noștri — ne spune 
inginerul Mihai Andrei, se
cretarul comitetului de par
tid — este faptul că fiecare 
al optulea salariat este ingi
ner și fiecare al patrulea are 
cel puțin studii medii teh
nice. Nici nu se putea altfel: 
un produs de atare comple
xitate nu poate fi realizat 
decît de oameni stăpîni la 
perfecție nu numai pe ope
rația ce le revine la bandă, 
dar și pe întreg ansamblul 
operațiilor care conturează 
silueta viitorului autoturism.

— Mai se cuvine adăugat 
ceva — ne spune maistrul 
Petre Valeriu, șeful atelieru
lui de montaj mecanic. O 
bună parte dintre oamenii 
noștri, printre care și eu, 
am lucrat efectiv cîteva luni 
la Flins, în Franța, într-una 
dintre uzinele speciale de 
montaj și asamblare ale re
giei Renault. Pot să vă evoc 
un fapt, după părerea mea, 
mai mult decît semnificativ : 
„examenul" nostru final, la 
terminarea practicii, a con
stat în montarea integrală 
a unui automobil, de care 
tehnicienii francezi s-au de
clarat pe deplin satisfăcută. 
L-au și numit, în semn de 
stimă pentru performanța 
practicanților noștri : „auto
mobilul românesc".

Iar acum, cei care au fă
cut practică la Flins, trans
mit mai departe altora cu
noștințele dobîndite. Nici 
măcar nu se poate vorbi 
despre o predare a ștafetei 
de îa maturi la tineri ; trans- 
mițătoril răspîndesc ei înșiși 
în jur un aer de tinerețe exu
berantă și, totodată, încăr
cată de sensurile nobile ale 
maturității răspunderilor.

Unul dintre acest! „tineri 
bunici", care explică cu o 
răbdare îngerească și o exi
gență de autentici pedagogi 
„secretele" meseriei, este șe
ful de echipă ' 
la asamblarea 
ale motorului.

— Banda și 
ierelor merg încă lent. lucru 
firesc pentru o perioadă 
însușire 
giei — 
oamenii 
Dicu și 
început 
într-o cadență apropiată de 
aceea finală, cînd la fiecare

de 
complexă a tehnolo- 
ne spune el — dar 
mei, mai ales Spiru 
Ion Olteanu, au și 

să execute operațiile

șapte minute un nou auto
mobil va trebui să părăseas
că banda de montaj.

Despre performanțe ase
mănătoare ne vorbesc și 
Gheorghe Oncioiu, șeful ate
lierului de tapițerie, Mircea 
Indrea, șeful unei echipe 
de electricieni, inginerul 
Gheorghe Panaitescu, șeful 
atelierului de vopsitorie. în 
relatările lor abundă nume 
de oameni care își asimilea
ză cu rapiditate, „pe viu", 
feluritele și complexele ope
rații pe care le presupune 
dotarea tejmică de prim- 
rang a uzinei. Iar lîngă fie
care nume de om revine, ca 
un leit-motiv, numele unei u- 
zine faimoase din țară: ..Trac
torul", „Metrom", „Steagul 
Roșu" din Brașov, Uzina 
mecanică-Muscel, „Autome- 
canica“-Mediaș, Uzina de 
autobuze-București. Sună 
ca niște titluri de noblețe 
aceste binecunoscute firme 
de uzine românești, care 
și-au trimis unii din cei mai 
buni „produși umani" pentru 
a pune umărul la zămislirea 
„Daciei 1 100". E o formă de 
„cooperare în producție" ne- 
înscrisă în nici un contract 
economic, dar de o eficiență 
greu de subapreciat. Și, mai 
ales, "...
etice ale convergenței și uni
tății 
economiei — și nu numai e- 
conomiei ! — noastre socia
liste.

Ne-a interesat și părerea 
unui specialist francez în ce 
privește „capacitatea de ab
sorbție" a cunoștințelor și 
deprinderilor de care dau 
dovadă muncitorii și tehni
cienii noștri. în acest scop, 
ne-am adresat domnului 
Jean Beaufils, specialist în 
finisaj — el însuși de o sur
prinzătoare tinerețe — venit 
de la uzinele regiei Renault 
din Sandouville. de lîngă Le 
I-Iâvre.

— Aș vrea să precizez, în 
primul rînd, că între noi și 
colegii noștri români s-au 
statornicit relații de colabo
rare pe care nu le pot cali
fica decît excepționale. E 
vorba de un climat de muncă 
serioasă, temeinică, nlină de 
s’mtul răspunderii. Muncito
rii și tehnicienii dumneavoas
tră au o deosebită înzestrare, 
as spune nativă pentru teh
nica cea mai complicată. în
zestrare care, aliată cu setea 
lor formidabilă de cunoștin-, 
te. îi face să pășească rapid 
snre stăpînirea perfectă a 
mașinilor și utilajelor. Ne 
simțim bine între asemenea. 
oameni, ca să nu mai vor-

besc de întreaga atmosferă 
de prietenie care ne încon
joară în această țară mi
nunată...

...Pe inginerul-șef cu in
vestițiile, Aurel Ilea, l-am 
găsit într-o pasionată pero
rație telefonică față de un 
interlocutor necunoscut:

■— Executați, tovarăși, și o 
porțiune de drum prost, zău 
așa, nu ne lăsați baltă...

Mi s-a părut cel puțin 
stranie această implorare 
pentru o... porțiune de drum 
cu hîrtoape. Pînă la. urmă 
m-arn lămurit: la pista de 
încercare a automobilelor se 
cerea neapărat adăugată și 
această „probă de teren ac
cidentat", care să îngăduie 
verificarea mașinii în cele 
mai grele și mai neaștepta
te condiții.

— E o condiție sine qua 
non a calității : rezistența — 
ne explică inginerul-șef. De 
altfel, de la primele exem
plare asamblate în uzină, 
una dintre problemele esen
țiale pentru noi a fost asi
gurarea unor criterii maxime 
de exigență. „Dacia" tre
buie să fie — și va fi, 
sîntem hotărîțl să nu fa
cem nici un rabat în a- 
ceastă privință — o mar
că fără reproș. Ne-a rămas 
adînc întipărită în conștiință 
urarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca „acest început 
bun să fie încununat de un 
succes tot mai mare, ca au
toturismul româncso „Da
cia", care are și valoare de 
simbol, să vestească și în 
țară și peste hotare capaci
tatea constructorilor de ma
șini români, a poporului ro
mân".

Cu un an înainte de ter
menul prevăzut inițial, „Da
cia 1 100“ și-a făcut triumfala 
apariție pe drumurile pa
triei. E o scurtare de ter
mene care se va repercuta 
nemijlocit asupra etapelor 
următoare ale uzinei: toate 
vor fi, în consecință, reduse 
cu un an.
lanț care, deocamdată, se 
soldează pentru economia 
națională cu cele circa 2 000 
de mașini pe care construc
torii piteștcnl s-au angajat 
să le fabrice pînă la sfirșitul 
lui 1968.

...„Dacia" ia viteză. Pe 
multiple tărîmuri, în feluri
te planuri. Propulsată nu 
numai de octani, dar și de 
combustibilul viu al ideilor, 
al telurilor statornicite de 
partidul comuniștilor.

Iar accelerațiile ei se răs- 
frîng puternic în vasta cutie 
de rezonantă a țării.

tendințe de delăsare a organelor 
cooperației de consum în ce privește 
buna aprovizionare a unor unități. 
„In magazinul alimentar și la 
chioșcurile din stațiunea Moneasa, 
județul Arad — ne relata Nicolae 
Andrcescu din Ploiești, 
odihnă în această stațiune 
sești întotdeauna tot ceea 
buie ; lipsesc uneori chiar 
le în aparență mărunte, dar necesa
re, cum ar fi zahărul pudră, vede
rile și timbrele poștale, tenișii etc.", 
în răspunsul său, Uniunea județeană 
a cooperativelor de consum Arad ne 
informează că, în urma acestei sesi
zări, a luat măsuri pentru buna 
aprovizionare a unităților respecti
ve cu toate produsele trebuincioase, 
într-o altă corespondentă, semnată 
de țăranul cooperator Anghel Pe- 
trache din comuna Nicolae Bălcescu, 
județul Constanța, erau dezvăluite 
neajunsurile în ce privește aprovi
zionarea la timp cu pîine a popu
lației comunei. „Capacitatea de pro
ducție a brutăriei din comuna Mihail 
Kogălniceanu, care aprovizionează 
cu pîine și comuna noastră — ne 
scrie el — este prea mică față de 
cerințe. De aceea, propun să se con
struiască 
brutărie, 
ajunsul 
Anghel Petrache 
cioasă de către 
a cooperativelor 
stanța, care, 
răspunsul adresat redacției, a și tre
cut la înfăptuirea ei.

în luna iulie a.c., Ion Bucur din 
Capitală, aflat la odihnă în stațiunea 
Bușteni, ne-a trimis de acolo o se
sizare în care se dezvăluiau unele 
lipsuri la cantina nr. 1 din stațiune. 
Intr-un răspuns detaliat, conducerea 
întreprinderii balneo-climaterice Si
naia enumeră măsurile luate pentru 
îmbunătățirea 
oaspeților la cantină : introducerea 
în componenta meniurilor servite la 
micul dejun a untului și a zahărului 
preambalat în pachețele mici ; ser
virea și folosirea la prepararea 
mîncărurilor a unor sortimente mai 
variate de fructe, legume și zarzava
turi de sezon ; intensificarea contro
lului la cantină în ce privește res
pectarea meniurilor stabilite, a gra- 
majelor legale și a calității prepara
telor etc. Salutăm aceste măsuri efi
ciente și ne exprimăm speranța că, 
de acum înainte, conducerile între
prinderilor balneo-climaterice nu 
vor mai aștepta să afle, prin inter
mediul presei sau al altor organe 
centrale, de existenta unor astfel de 
anomalii, ci le vor descoperi și înlă
tura ele însele, din timp. Aceasta 
este de fapt datoria primordială a 
fiecărui conducător de stațiune, de 
a crea cele mai bune condiții oaspe
ților — oameni ai muncii — aflați la 
odihnă și tratament în stațiuni.

O amplă sesizare primită nu de 
mult de la un număr de 115 cetățeni 
din comuna Luna, județul Cluj, ne 
aducea la cunoștință o seamă de 
deficiente din activitatea cadrelor 
medico-Sanitare din comună. Sesi
zarea a impus cercetări serioase din 
partea direcției sanitare județene și 
măsuri de natură să ducă la înlătu
rarea lipsurilor dezvăluite. Ia îmbu
nătățirea radicală a asistentei medi- 
co-sanitare în comună. Printre altele, 
sîntem informați că. pentru delă
sare în muncă, medicul 
Vaier 
nitar.
sever, 
jească 
colo, interesele cetățenilor comunei. 
Să sperăm că. în urma măsurilor 
luate de organul sanitar județean și 
a angajamentelor menționate, nu se 
vor mai ivi prilejuri de sesizări în 
acest domeniu în comună.

Pe masa noastră de lucru se află 
și alte scrisori, soluționate operativ 
și cu eficientă de autorități. Enume
răm, în continuare, cîteva dintre 
ele : scrisoarea mai multor cetățeni 
din comuna Golești, județul Argeș, 
care propuneau prelungirea pînă în 
această comună a traseului de auto
buze Pitești-Stefănești, s-a soldat cu 
înfăptuirea acestei propuneri de 
către Consiliul popular al munici
piului Pitești; sesizarea locuitorului 
Ion Bălteanu din satul Coramnic, 
județul Mehedinți, cu privire la ten
siunea slabă a curentului electric 
în sat, a determinat conducerea 
I.R.E. — Oltenia să ia măsuri de ali
mentare cu energie electrică a sa
tului de la un alt post de transfor
mare, mai apropiat, fapt care a dus 
la normalizarea tensiunii curentului ; 
la Suceava, consiliul popular jude
țean provizoriu, sesizat de redacție 
în legătură cu întîrzierea predării 
unor locuințe proprietate personală 
a mai multor cetățeni din orașul 
Vatra Dornei, 
tensificare a 
țiilor. astfel 
fie predate 
septembrie a.

Scrisorile tratează o 
de probleme, dintre cele mai va
riate și din diferite sectoare de ac
tivitate ; ele se referă nu numai la 
situații care privesc colective de ce
tățeni mai largi sau mai restrînse, 
ci și la nevoi strict personale ale oa
menilor. Cîteva exemple : Floarea 
Gomoescu, din București, solicita 
sprijinul redacției pentru a-și da co
pilul la o creșă din oraș ; cererea 
sa a găsit ecou favorabil la Direc
ția sanitară a municipiului Bucu
rești, care i-a aprobat un loc în creșa 
de cartier „Mihai Bravu". La ce
rerea șoferului Samuel Ghioaldă de 
Ia autobaza de transporturi nr. 1 Co- 
lentina, de a i se acorda un ajutor 
bănesc suplimentar pentru îngriji
rea sănătății, Consiliul județean al 
sindicatelor Ilfov i-a atribuit ajuto
rul solicitat. Sesizarea 
Dumitru Țăranii din 
ceni, județul Galati, 
neacordarea de către 
C.F.R. Tecuci (al cărei

■a unor drepturi bănești, a avut ca 
rezultat — așa după cum ne comu
nică Direcția regională C.F.R. Galați 
— achitarea tuturor drepturilor cu
venite solicitantului.

Ne oprim aici cu exemplele de 
acest gen. Dar nu înainte de a a- 
trage atenția unor autorități — or
gane de partid și de stat — care au 
întîrziat trimiterea către redacție a 
răspunsurilor la unele scrisori ce 
le-au fost înaintate pentru cercetări: 
Comitetele județene de partid Olt și 
Dolj. Direcțiile sanitare ale județe
lor Vîlcea și Argeș, Uniunea jude
țeană a C.A.P.-Teleorman ș.a. Aș
teptăm neîntîrziat aceste răspunsuri, 
ele fiind așteptate în aceeași măsură 
și de către cetățenii care ni s-au a- 
dresat.

(Urmare din pag. I)
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a fost găsită judi- 
Uniunea județeană 
de consum Con- 
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comunei. 
Măririneanu. si oficiantul sa
lon Santa, au fost sancționați 
iar ei s-au angajat să slu- 
cu devotament, de acum în-
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Alexandru STROIE

cută în actualul sezon sau în zilele 
care vor urma și anume : recolta
tul sfeclei de zahăr, al cartofilor, 
porumbului etc. Consiliul Superior 
al Agriculturii împreună cu U- 
niunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și Ministerul 
Industriei Alimentare au elaborat și 
difuzat, în fiecare județ, un plan de
taliat de măsuri în care s-a stabilit 
ritmul de recoltare a sfeclei de za
hăr. Potrivit acestui plan, recoltarea 
a început cu unitățile agricole din 
județele situate în sud-estul țării, 
continuînd apoi cu celelalte. Se va 
asigura, în felul acesta, materia pri
mă necesară fabricilor de zahăr, care, 
în următoarele zile, vor începe 
procesul de fabricație.

Recoltatul cartofilor va fi mult 
ușurat, în acest an, datorită ploilor 
căzute în ultimul timo, care au ume
zit solul pe o adîncime apreciabilă, 
făcînd posibilă utilizarea celor peste 
2 000 mașini de recoltat. Se cere însă 
ca întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii să asigure o bună func
ționare a acestor utilaje, să contrac
teze efectuarea lucrărilor respective 
cu cooperativele agricole.

Porumbul, deși are tulpinile încă 
verzi, boabele au început să se întă
rească și, sporadic, a început și re
coltatul acestei culturi. Așa cum s-a 
arătat, această lucrare trebuie să în
ceapă cu prioritate pe terenurile care 
urmează să fie semănate cu grîu. I' ■ 
truo't timpul se poate menține, 1 
continuare, ploios, se cere ca în toati 
unitățile să se termine lucrările de 
amenajare a spațiilor de depozitare 
pentru ca din recolta ce se va obți
ne să nu se piardă nici un bob.

In aceste zile, unitățile agricole au 
posibilitatea să-și comnleteze rezerva 
de furaje necesară sectorului zooteh
nic în continuă dezvoltare. Pînă la 
această dată s-au semănat circa 
900 000 ha cu culturi duble, care vor 
putea fi însilozate sau folosite ca 
masă verde. ' .«-«m-x—
obținerii 
mentare 
mînțarea 
mari <

la un nivel calitativ superior este 
necesar ca arăturile de vară să fie 
întreținute prin grăpări și discuiri, 
ori de cîte ori este nevoie. Solul are 
acum o umiditate suficientă, ceea ce 
permite ca, prin aceste lucrări să fie 
mărunțit și nivelat cît mai bine.

Grîul ce se va însămînța în aceas
tă toamnă va fi amplasat în pro
porție de 60 la sută pe terenurile 
eliberate de culturile de vară și 40 
la sută după culturi tîrzii. De aci 
rezultă și necesitatea de a se 
acorda atenția cuvenită eliberării 
din vreme a terenurilor de po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr pentru ca să poată fi pregă
tite și semănate cu grîu. Arăturile 
de însămînțare, după premergătoare 
tîrzii, vor trebui executate cu cel 
puțin 10 zile înainte de semănat, 
pentru ca pămîntul să aibă timp să 
se așeze, condiție hotărîtoare pentru 
o răsărire uniformă și dezvoltare 
normală a plantelor.

Nivelul recoltei depinde, în mare 
măsură, și de cantitatea de îngrășă
minte folosite, de modul cum sînt 
aplicate. Cercetările științifice ca și 
rezultatele în producție din acest an 
demonstrează că, în toate zonele din 
țară și pe diferite tipuri de sol, în- 
grășămintele naturale și chimice aduc 
un important spor de recoltă. Pentru 
această toamnă se vor folosi 347 000 
tone îngrășăminte chimice în între
prinderile agricole de stat și 600 000 
tone în cooperativele agricole. Mare 
parte din aceste cantități au și fost 
repartizate unităților agricole, iar 
altele sînt în curs de livrare. Dato
ria specialiștilor din unități este de 
a acorda cea mai mare atenție mo
dului de administrare a îngrășămin
telor. Superfosfatul, de exemplu, tre
buie folosit îndeosebi pe terenurile 
care nu au fost fertilizate anul tre
cut, iar administrarea lui să se facă 
acum, odată cu pregătirea terenului, 
îngrășămintele cu azot este bine să 
se dea și în toamnă, în proporție de 
o treime și chiar jumătate din 
doză, urmînd ca restul să se aplice 
în iarnă și primăvara devreme, cmd 

■solul, avînd umiditate suficientă, 
asigură folosirea integrală a elemen
telor nutritive.

Experiența acestui an a de
monstrat că folosirea soiurilor in
tensive de grîu asigură sporuri mari 
de recoltă, deoarece acestea folosesc 
îngrășămintele naturale și chimice, 
au o perioadă mai scurtă de vege
tație decît vechile soiuri, fiind ast
fel ferite de seceta din vară. De 
aceea, în această toamnă soiurile in
tensive vor fi generalizate pe toate 
suprafețele. Important este ca 
acum, pînă la începerea din plin a 
lucrărilor în cîmp, unitățile agrico
le să-și procure întreaga cantitate 
de samînță din soiurile, pe care ur- ___ ___ ___ ___ _  „„
mează să Ie folosească. Cu toate că • mâi mare atentie lucrărilor de în- 

j.., ... ' ' gțijire a culturilor de legume în
solarii pentru a se obține producții 
cît mai mari. Recolta de struguri 
este bună. Aiungînd mai devreme la 
maturitate, strugurii vor trebui cu
leși cu cîteva zile mai renede decît 
în alți ani. In această direcție se 
impun măsuri urgente în vederea 
organizării culesului și a vinifica- 
ției.

Tinînd seama că un mare volum 
de lucrări de toamnă se execută 
mecanizat, s-a impus pregătirea si 
revizuirea tractoarelor, a tuturor u- 
tilajelor necesare în această cam
panie. Este necesar ca. în toate în
treprinderile agricole de stat și în
treprinderile de mecanizare a agri
culturii să se facă verificarea stării 
de funcționare a acestor mașini 
și repartizarea lor la locul de mun
că^ pentru ca, odată începute, lu
crările să se poată desfășura din 
plin.

Totodată, ținîndu-se seama de vo
lumul mare de lucrări care urmea
ză să se execute în această perioadă, 
se cere o organizare temeinică a 
muncii, pînă în cele mai mici amă
nunte. Recoltatul, pregătirea tere
nului, semănatul si apoi arăturile 
de toamnă vor trebui executate eșa
lonat, pe baza unui plan de muncă 
bine gîndit. Preocunîndu-ne de 
strîngerea recoltei actuale, să pu
nem o temelie solidă și celei de 
mîine.

în fondul de schimb al statului s-au 
asigurat peste 280 000 tone grîu de' 
sămînță cu valoare biologică și cui? 
turală ridicată, iar pentru reînnoire 
— alte 32 000 tone, procurarea aces
tora de către unitățile agricole în- 
tîrzie în mod nejustificat. Este ne
cesar ca, în decurs de cel mult două 
săotămîni, să se procure toate 
titățile de semințe.

Deși ne despart 
zile de momentul 
semnalul începerii 
necesar ca. încă de oe acum, între
prinderile agricole de stat și coope
rativele agricole să-și organizeze în 
asa fel munca, îneît această lucrare 
să se execute în limitele perioadei 
optime. S-a calculat, avînd în vede- 
re_ forțele de care disnunem, că se
mănatul se poate termina, peste tot, 
în circa 20 de zile. Aceasta presu
pune o bună funcționare a tuturor 
tractoarelor și a celorlalte utilaje, 
cunoașterea cu precizie a locului de 
amplasare a culturilor. eliberarea 
din vreme a terenului de culturi 
tîrzii si pregătirea în cele mai bune 
condiții a patului germinativ. Sînt 
probleme care trebuie să preocupe 
în cea mai mare măsură organele 
agricole județene, trusturile între
prinderilor agricole de stat și pe 
conducătorii și specialiștii din toate 
unitățile agricole.

O atenție deosebită trebuie acor
dată și celorlalte lucrări care se exe-
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© ALUMINA PESTE PLAN
ORADEA (corespondentul 

„Scînteii“L — Colectivul Uzinei 
de alumină din Oradea a reali
zat peste plan, în 7 luni, 3 650 
tone alumină calcinată și 
semnate economii 
ficii. In ultimele 
punzind chemării pcuuuuiui, 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii acestei uzine și-au in
tensificat eforturile în produc
ție, fiind ho’tărîți să-și aducă o 
contribuție sporită la creșterea 
producției de aluminiu româ
nesc. Numai în cîteva zile ei au 
livrat peste plan 550 tone de 
alumină calcinată, adică tot atît 
cît _s-a dat pînă acum într-o 
lună de zile. Muncitorii Tiberiu 
Bimbo, Ioan Așchileanu. mai
strul Petru Sicra, colectivul sec
ției de măcinare și alții au asi-

Există posibilitatea 
unor cantități supli- 

de furaje prin _ însă- 
......,___  unor suprafețe cît mal 
mari cu secară și orz, care să fie 
pășunate în toamnă sau primăvară. 
De asemenea, este necesar să se or
ganizeze recoltarea otavei de pe fî- 
nețele naturale, uscarea și depozita
rea ei în cele mai bune condiții.

Lucrări importante vor trebui des
fășurate în legumicultură, viticultură 
și pomicultură. S-a prevăzut, de 
exemplu, însămînțarea a 14 000 hec
tare cu verdețuri necesare consumu
lui în toamnă și primăvară. Organe?' 
agricole și cele de valorificare a le
gumelor să urmărească atît realiza
rea acestei suprafețe, cît și a sorti
mentelor propuse a se cultiva. Pen
tru a se prelungi în toamnă consu
mul de legume proaspete s-au plan
tat în solarii 860 ha cu tomate și alte 
specii. Este necesar să se acorde cea

gura.t o funcționare ireproșabilă 
instalațiilor.

Succese remarcabile s-au ob
ținut și în domeniul realizării 
investițiilor din această uzină. 
Lucrările din etapa a treia de 
dezvoltare a uzinei au în pre
zent un avans de două luni față 
de prevederile graficelor de exe
cuție. Punerea în funcțiune în 
septembrie—octombrie a.c. a o- 
biectivelor din această etapă, 
față de ianuarie 1969, _î..ă__
prevăzut, înseamnă o producție 
suplimentară de circa 
de alumină calcinată, pînă 
sfîrșitul anului în curs, intrarea 
în 1969 cu întreaga capacitate 
de producție proiectată de 
200 000 tone alumină calcinată 
anual.

cînd era

1 500 tone 
la

>

® RAFINĂRIA BRAZI: A
ȚIA UNEI NOI INSTALAȚII DE COCSARE

PLOIEȘTI. — La Rafinăria 
de la Brazi au început lucrările 
de construcție a celei de-a doua 
instalații de cocsare. Prevăzută 
a intra în funcțiune la începu
tul anului 1970, aceasta va pro
duce anual 100 000 tone cocs 
pentru industria siderurgică.

ÎNCEPUT CONSTRUC

Materia primă o vor constitui 
gudroanele rezultate de la in
stalațiile de prelucrare a rafină
riei. Utilajele, care vor asigura 
un înalt grad de automatizare a 
producției, sînt realizate în țara 
noastră.

© LA TG. MUREȘ A FOST PUSA ÎN FUNCȚIUNE 
0 LINIE TEHNOLOGICĂ DE TOPIT UNT '

TG. MUREȘ. — La Tg. Mureș 
a fost pusă în funcțiune, cu o 
lună înainte de termen, o mo
dernă linie tehnologică de topit 
unt. prima instalație de acest 
fel din țară. Ea are o capacita
te de producție de 3 500 tone 
pe an. Tot aici se află în sta
diu final de construcție mai 
multe tunele de congelare cu o

•> »

(Agerpres)

capacitate de 8 tone unt pe zi, 
precum și un mare depozit pen
tru 150 tone unt. O dată cu in
trarea în funcțiune a noilor ca
pacități, sectorul industriei 
laptelui din Tg. Mureș va reali
za anual o producție cu 60 mi
lioane lei mai mare față de cea 
actuală.
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Cuvintarea tovarășuU

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

socialiste vecine, așezînd aceste re
lații pe baza egalității depline în 
drepturi între statele socialiste, a 
respectului independenței și suve
ranității naționale, a neamestecu
lui în treburile interne. Dorim o 
colaborare largă, dar dorim ca aca
să la noi să hotărască muncitorii, 
țărariii, intelectualii, în frunte cu 
parț’\jJ comunist. Noi stabilim 
curr f / construim socialismul, ce 
să fJeem ca viața noastră să fie 
mai bună, mai îmbelșugată, mai 
fericită. (Aplauze, urale).

Studiem și dorim să învățăm 
din experiența altora. Dar dorim 
să luăm ce credem că e bun și 
corespunde țării noastre, așa cum 
dorim să judecăm noi ce e 
bine și ce este rău. Aceasta pen
tru că cel mai bine știu mun
citorii, țăranii și intelectualii din 
România dacă se obțin' sau nu re
zultate bune într-un domeniu sau 
altul al activității noastre sociale. 
Nimeni din afară nu poate să 
aprecieze și să judece cum trebuie 
rezolvată, într-o țară sau alta, o 
anumită problemă concretă. Nu
mai z,'asa muncitoare și poporul 
din- țara respectivă sînt singurii 
în drept să judece dacă partidul, 
guvernul îi conduc bine sau nu 
și să acorde sau nu încredere 
partidului și guvernului. Noi con
siderăm că rezultatele pe care . 
le-am obținut . sînt o dovadă că r 
politica noastră e justă, că ea co
respunde intereselor întregului 
nostru popor, fericirii tuturor ce
tățenilor României socialiste. (A- 
plauze, urale puternice). Iată de 
ce pe noi ne-a îngrijorat mult 
pătrunderea trupelor a cinci țări 
socialiste în Cehoslovacia. Noi 
am vizitat Cehoslovacia, am 
avut discuții cu conducătorii 
cehoslovaci, ne-am întîlnit cu 
oamenii muncii din Praga și 
ne-am putut convinge că po
porul cehoslovac urmează cu 
încredere partidul, conducătorii

săi, că e ferm hotărît să asigure 
victoria socialismului în Ceho
slovacia. (Aplauze).

Dorim să dezvoltăm și să 
avem relații bune cu popoare
le țărilor socialiste. Dorim să 
milităm ca nimic să nu poată dăuna 
relațiilor noastre frățești de co
laborare. Dorim însă să ne rezol
văm problemele cum credem noi 
mai bine, și dorim ca și alte 
popoare să fie lăsate să-și rezolve 
problemele cum doresc ele.

Noi sîntem ferm hotărîți să ne 
îndeplinim toate obligațiile pe care 
le avem în cadrul alianțelor cu ță
rile socialiste și la nevoie, dacă 
imperialismul va ataca un stat so
cialist, membru al Tratatului de la

Varșovia, noi, ca membri ai acestui 
tratat, ne vom îndeplini neclintit 
obligațiile. Facem totul pentru a 
avea forța necesară îndeplinirii a- 
cestei obligații. în același timp do
resc și aci să afirm hotărîrea noas
tră de a nu admite nimănui să 
se amestece în treburile noastre, 
să încalce suveranitatea Româ
niei. (Aplauze, urale puternice, în
delungate).

Avem în fața noastră o muncă 
încordată plină de răspundere 
pentru înfăptuirea programului 
trasat de Congresul al IX-lea, avem 
în fața noastră sarcini mari în toate 
domeniile de activitate și avem ne
voie să ne concentrăm toate forțele, 
toate cunoștințele, toate capacită

țile poporului nostru, pentru înfăp
tuirea acestui program de edifi
care a socialismului. Știm că mai 
avem mult de făcut pentru a putea 
spune cu conștiința împăcată că 
într-adevăr am realizat pe deplin 
socialismul în tot ceea ce are el 
mai bun, că am asigurat viața cea 
mai bună pentru poporul nostru. 
Dar vom face totul pentru a rea
liza acest ideal, tovarăși. (Aplauze, 
urale).

Vă mulțumesc pentru primirea 
călduroasă ; în aceasta noi vedem 
o exprimare a încrederii în politiea 
partidului și guvernului, vedem 
exprimarea voinței dv. de a urma 
neabătut și de a traduce în viață 
această politică, vedem hotărîrea 
dv. de a contribui activ la înflo
rirea patriei noastre, Republica So
cialistă România. (Aplauze, urale). 
în această muncă nobilă, vă urez 
din toată inima succese tot mai 
mari, vă doresc multă sănătate și 
multă fericire la toți. (Aplauze, u- 
rale).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spune în limba maghiară : Trăias
că Odorheiul. Trăiască Partidul 
Comunist Român.

In timpul mitingului da la Odorheiul Secuiess

nostru, politică în centrul căreia 
se află în mod nedezmințit priete
nia frățească cu toate țările socia
liste, politică ce pornește neabătut 
de la interesele fundamentale ale 
poporului român și de la îndatori
rile internaționaliste față de cauza 
socialismului în lume — așa 
cum s-a putut vedea încă o 
dată, cu putere, în aceste zile, 
în legătură cu evenimentele din 
Cehoslovacia. Subscriem și noi 
la Declarația adoptată de Marea 
Adunare Națională, document pe 
care îl votează întregul po
por, și ne exprimăm încre
derea nețărmurită în conducerea 
partidului și statului nostru, care 
ne călăuzește cu înțelepciune și 
fermitate pe drumul înfloririi con
tinue a scumpei noastre patrii, 
libere și independente — Republica 
Socialistă România.

în aplauzele participanților la 
miting a luat apoi cuvîntul 
în limba maghiară tovarășul 
JANOS FAZEKAȘ, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. (Cuvintarea se pu
blică în pag. I).

Primit cu îndelungi aplauze, cu 
entuziaste urări și ovații a luat 
cuvîntul apoi tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. (Cuvinta
rea se publică în pag. 1).

Cuvintarea secretarului general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român a fost sublini
ată în repetate rînduri de valuri de 
aplauze, de urale nesfîrșite, care 
au dat expresie atașamentului 
fierbinte al maselor față de po
litica marxist-leninistă a Partidu
lui Comunist Român, hotărîrea de 
a sprijini cu toate forțele înfăptui
rea acestei politici, izvorîtă din 
interesele vitale ale poporului, ale 
construcției socialismului în patria 
noastră, ale cauzei socialismului și 
comunismului în lume.

După ce tovarășul Szavuj Ludovic 
a mulțumit conducătorilor de par
tid și de stat, tovarășului Nicolae 

, C'eau^eșcți, pentru vizita făcută, 
pentru.cuvintele rostite și a expri
mat hotărîrea locuitorilor muni
cipiului de a înfăptui în continuare 
politica partidului, participanții la 
miting, într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, cîntă Imnul de 
luptă al clasei muncitoare — Inter
naționala.

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat a luat sfîrșit.

Mii de cetățeni își iau un cald și 
emoționant „rămas bun“. Sute de 
brațe se întind spre oaspeții dragi, 
sute de buchete de flori le sînt 
oferite cu dragoste.

Intîlnirile acestei zile dintre con
ducătorii de partid și de stat cu 
sutele de mii de oameni ai muncii, 
români, maghiari și de alte națio
nalități din județele vizitate au

Aprobăm principiile 
politicii externe 
a partidului 
și guvernului

SATE C.C. Al P.C.R
E CEAUȘESCU

•9

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, continuă să sosească de 
pe întreg cuprinsul țării numeroase telegrame și scrisori care 
reafirmă într-o unanimitate impresionantă încrederea deplină a 
oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — în politica profund principială și constructivă a 
partidului și statului nostru. Aceste mesaje, care sînt semnate 
de organizații județene și municipale de partid, organizații de 
masă și obștești, colective de muncă din unități industriale, agri
cole și din instituții, de personalități ale vieții publice, științifice, 
culturale, de cetățeni simpli, exprimă adeziunea totală a po
porului nostru față de principiile de bază ale politicii externe 
a României socialiste cuprinse în Declarația Marii Adunări Na
ționale, profundul atașament față de cauza întăririi prieteniei, 
colaborării și unității țărilor socialiste, credința de neclintit în 
triumful ideilor comunismului, hotărîrea fermă de a-și dedica 
toate eforturile înfăptuirii mărețului program trasat de partid 
pentru dezvoltarea multilaterală a patriei.

(Urmare din pag. I)

vrednici și bine pregătiți ai pa
triei noastre socialiste, animați de 
un fierbinte și înalt patriotism.

în continuare, în toate localită
țile străbătute pe parcurs, ma
sele pline de însuflețire ale ce
tățenilor, care au dat un aspect 
sărbătoresc acestor locuri prin 
nenumăratele steaguri și buchete 
de flori cu care au împodobit 
casele, prin frumoasele costume 
populare, au întîmpinat cu bucu
rie pe oaspeți exprimîndu-și încă 
o dată sentimentele de atașament 
deplin față de Partidul Comunist 
Român, față de conducerea sa.

La intrarea în oraș, o mare pan
cartă poartă inscripția : „Bine ați 
venit, iubiți conducători !“, urare 
reluată și rostită din adîncul ini
mii de miile de cetățeni sosiți în 
întîmpinare.

In centrul orașului, în care ar
hitectura modernă se îmbină cu 
un complex, de edificii publice 
mai vechi, o mare mulțime de 
oameni izbucnește într-o adevă
rată revărsare de entuziasm și 
bucurie la apariția oaspeților 
dragi. Aci are loc, la lumina re
flectoarelor, un entuziast miting 
la care, alături de locuitorii ora
șului, au luat parte și numeroși 
cetățeni din satele apropiate.

din acest municipiu. Colectivele de 
muncă și unitățile industriale au 
îndeplinit prevederile de plan la 
producția globală industrială în 
proporție de 102,5 la sută, iar pla
nul producției marfă, vîndută și 
încasată — în proporție de 103,5 la 
sută. Realizările amintite evidenția
ză totodată și modul în care locui
torii municipiului înțeleg să răs
pundă hotărîrii de a se ridica 
orașul Odorheiul Secuiesc la ran
gul de municipiu, hotărîre pentru 
care manifestăm și cu acest prilej 
mulțumirile și satisfacția noastră. 
Pentru noi, locuitorii acestui muni
cipiu — români,'maghiari, oameni 
ai muncii de alte naționalități —

pămîntul pe care ne-am născut și 
trăim este pămîntul patriei dragi, 
înfrățiți am muncit și înfrățiți 
vom munci și în viitor, fără preget 
pentru propășirea ei, pentru înain
tarea către țelul comun — con
struirea socialismului și comunis
mului. Asigurăm Comitetul Cen
tral al partidului, Consiliul de Stat 
și guvernul țării, pe dv. personal 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în
treaga populație din acest munici
piu nu-și va precupeți eforturile în 
vederea înfăptuirii măsurilor pre
conizate de partid pentru dezvol
tarea și propășirea țării noastre. 
Ne exprimăm deplina aprobare 
față de politica externă a statului

prilejuit înflăcărate demonstrații 
ale unității de neclintit a întregu
lui nostru popor în jurul partidu
lui, al Comitetului său Central — 
ale aprobării unanime de care se 
bucură politica internă și inter-, 
națională a partidului în sînul 
întregului popor, ale legăturii in
destructibile dintre poporul român 
și partidul său comunist — legă
tură care constituie cea mai sigură 
chezășie a mersului înainte al 
României socialiste pe drumul pro
gresului și civilizației, al triumfu
lui ideilor nobile ale socialismului 
și păcii în întreaga lume.

Paul ANGHEL 
Nicolae MOCANU 
Aurel URZICĂ

în telegrama activului Comitetului 
județean Alba al P.C.R., se spune : 
„Susținem ferm și neabătut ac
tivitatea Comitetului Central și 
a guvernului țării noastre în
dreptată spre promovarea prin
cipiului independenței, suverani
tății, neamestecului în treburile in
terne, respectului reciproc, a întă
ririi pe această bază a unității ță
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste. Cuvîntările 
secretarului general al Comitetului 
Central al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Declarația 
Marii Adunări Naționale au stîrnit 
un profund ecou în rîndurile comu
niștilor și a tuturor oamenilor mun
cii din județul nostru — români, 
maghiari, germani — care au primit 
cu viu interes și deplină aprobare 
poziția partidului și statului nostru 
față de evenimentele din Cehoslo
vacia.

încredințăm conducerea partidului 
că toți comuniștii, muncitorii, ță
ranii, intelectualii, toți oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri, la 
fel ca întregul nostru popor, își vor 
spori eforturile și vor munci fără 
preget pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce ne stau 
în față, pentru îndeplinirea mărețu
lui program de dezvoltare multila
terală a societății noastre socialiste".

Exprimîndu-si solidaritatea cu no- 
porul frate cehoslovac, plenara Co
mitetului județean de partid Brăila 
arată în telegrama să :

„Luînd cunoștință de hotărîrile a- 
doptate în ședința comună a Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România, de Declarația Marii Adu
nări Naționale, ne exprimăm ade
ziunea deplină față de ele și sîntem 
siguri că măsurile adoptate cores
pund întru totul intereselor și idea
lurilor poporului nostru. Ne angajăm 
în fața conducerii partidului și sta
tului să muncim cu și mai multă 
hotărîre, mai bine ca oricînd pentru 
realizarea integrală a sarcinilor pla
nului de producție în industrie și 
agricultură, să dovedim o înaltă dis
ciplină în muncă, să ne înzecim 
eforturile pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Naționale, 
pentru progresul, prosperitatea și 
fericirea României socialiste libere 
și independente".

Adunarea activului de partid din 
județul Arad arată în telegrama sa 
că „oamenii muncii din județul 
Arad, în frunte cu comuniștii, cu 
deplină încredere în conducerea 
partidului și statului nostru apro
bă Declarația Marii Adunări Națio
nale ; ei vor strînge și mai 
mult rîndurile în jurul Comi
tetului Central și al guvernu
lui, vor lupta pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a Româ
niei socialiste. Ne angajăm — se 
arată în telegramă — să nu precupe
țim nici un efort pentru a asigura 
înfăptuirea mărețului program de 
edificare a socialismului în patria 
noastră, verigă trainică a sistemu

lui socialist mondial, și sprijinim 
întru totul principiile fundamentale 
ale politicii externe a țării noastre, 
eforturile pe care le depune partidul 
și statul pentru dezvoltarea multi
laterală a relațiilor României cu 
toate statele socialiste frățești, cu 
toate țările lumii, în interesul po
porului român, a cauzei progresului 
și păcii"

„Ne declarăm întru totul de acord 
cu poziția conducerii partidului și 
statului nostru exprimată în ședința 
comună a Comitetului Central, a 
Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Socialiste România, precum 
și în Declarația adoptată de către 
forul suprem al țării, Marea Aduna
re Națională, în cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la modalitățile de soluționare a di
vergențelor apărute între unele state 
socialiste și Cehoslovacia — se spune 
în telegrama Adunării deschise a 
membrilor de partid din centrul 
universitar Iași. Asigurăm condu
cerea partidului și statului, personal 
pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că slujitorii școlii su
perioare din orașul Iași nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a tradu
ce în viață politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru, 
pentru apărarea independenței și su
veranității naționale, pentru triumful 
socialismului și comunismului în 
România".
' „Comuniști!, toți oămenii muncii .din 
județul Sibiu — români, germani, 
maghiari — asigurăm Comitetul Cen
tral, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea liniei politice a parti
dului — exprimată și în Declarația 
Marii Adunări Naționale — ferm 
convinși că astfel îndeplinim o- 
bligația măreață pe care ne-au 
transmis-o străbunii, de a înălța 
România tot mai sus pe culmile pro
gresului și civilizației", se arată în 
telegrama plenarei Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R.

„Sprijinim cu toată hotărîrea acti
vitatea conducerii partidului și sta
tului nostru îndreptată spre întărirea 
unității sistemului socialist mondial, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, se arată în telegrama 
Comitetului județean Buzău al P.C.R. 
Susținem cu toată ființa și convin
gerea noastră Declarația Marii A- 
dunări Naționale, eforturile depuse de 
conducerea partidului și statului nos
tru pentru apărarea independenței 
și suveranității naționale a României, 
pentru asigurarea liniștii poporului 
nostru, angajat cu toată fermitatea 
în măreața operă de edificare a so
cialismului și comunismului. Strîns 
uniți în jurul conducerii partidului 
și statului nostru vom depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea politicii 
științifice, realiste a partidului. Asi
gurăm conducerea partidului și sta
tului nostru, pe dumneavoastră per
sonal, scumpe tovarășe Ceaușescu, că 
oamenii muncii din județul Buzău 
sînt hotărîți să-și sporească efortu
rile pentru a îndeplini și depăși sar
cinile ce ne revin din programul sta
bilit de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională.

SCRISOR
1

Cuvîntul de deschidere a mitin
gului a fost rostit de tovarășul 
LUDOVIC SZOUJ, prim-se- 
cretar al Comiielului muni
cipal de paiîid dhi Cdor- 
heîul Secuiesc, președintele 
consiliului populai muni-

Permiteți-mi ca, în numele oa
menilor muncii din municipiu, să 
aduc un fierbinte salut stimaților 
noștri oaspeți cu prilejul acestei 
vizite. încercăm profunde senti
mente de emoție, satisfacție și 
bucurie, primindu-i astăzi în mijlo
cul nostru pe iubiții conducători da 
partid și de stat, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. 

Ne este vie în amintire vizita 
făcută nu de mult pe meleagurile 
noastre de către conducătorii de 
partid, vizită care a oferit popu
lației un mare și fericit prilej de 
a-și manifesta în mod nemijlocit 
atașamentul nețărmurit față de 
partid, față de conducerea sa. Cu 
aceleași sentimente, cu aceeași ini

mă plină de bucurie, vă salutăm 
din nou în mijlocul nostru.

Cu această ocazie ținem să vă 
informăm, stimate tovarășe secre
tar general, că obiectivele de in
dustrie ușoară, la al căror proiect 
v-ați referit în cursul vizitei tre
cute, sînt acum în plină realizare. 
Este încă un motiv pentru a ne 
exprima sentimentele noastre de 
recunoștință față de grija părin
tească ce o purtați dezvoltării con
tinue a tuturor meleagurilor țării, 
inclusiv celor locuite de mulți oa
meni ai muncii din rîndul naționa
lităților conlocuitoare, așa cum este 
și municipiul nostru. Este o expre
sie elocventă a politicii naționale 
juste, marxist-leniniste a partidu
lui, care a adus o mare contribu
ție la sudarea unității de nezdrun
cinat a tuturor fiilor patriei în
tr-o mare familie, indestructibil 
unită.

Dovadă concludentă a dragostei 
și atașamentului fierbinte nutrite 
de populație față de partid sînt 
succesele cu care au întîmpinat 
ziua de 23 August oamenii muncii Nelărmurită dragoste pentru conducătorii partidului și statului nostru

Primim zilnic la redacție zeci și 
zeci de scrisori semnate de munci
tori, țărani, intelectuali, pensionari 
și gospodine, oameni de toate pro
fesiile, tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei care își exprimă deplina lor 
adeziune la principiile politicii ex
terne a partidului și guvernului nos
tru, reafirmate în Declarația adop
tată de Marea Adunare Națională. 
Semnatarii scrisorilor se alătură ho
tărîrii întregului nostru popor de a 
face zid în jurul Partidului Comunist 
Român și al Comitetului său Central, 
de a-și înzeci eforturile în muncă 
pentru ca România — verigă trainică 
a sistemului mondial socialist — să 
înflorească tot mai mult.

„Sprijinim din inimă politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, care răspunde pe deplin 
intereselor fundamentale ale po
porului român, ale cauzei socialismu
lui, și ne angajăm, totodată, să con
tribuim, cu toate puterile noastre, la 
înfăptuirea programului Congresului 
al IX-lea de dezvoltare generală a 
întregii țări" — arată, într-o scrisoare 
colectivă trimisă de la Băile Hercu- 
lane, Ion Pîrvu, șef de echipă la 
Uzinele de construcții metalice și 
mașini agricole din Bocșa, V. Bara- 
baș, lăcătuș la Uzina „Victoria“-Că- 
lan, și Gheorghe Mazilu, tehnician la 
uzina ,,Electromagnetica“-București.

Ing. Ion Dinu de la Combinatul si
derurgic din Galați ne scrie : „Sînt 
mîndru de politica fermă, profund 
principială, internaționalistă, pe care 
partidul și guvernul nostru o pro
movează consecvent, punînd la baza 
ei principiile independentei și suve
ranității naționale, ale neamestecului 
în treburile interne și respectării 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî în mod liber căile cele 
mai potrivite de construire a socia
lismului. împreună cu miile de con

structori ai combinatului nostru ne 
strîngem și mai mult rîndurile în 
jurul partidului, al Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul Ni
colae Ceaușescu".

„Mă angajez — ne scrie Florie» 
Roșu, muncitoare la Fabrica de tri
cotaje „Miorița" din Oradea — ca la 
locul meu de muncă să-mi sporesc 
eforturile pentru a-mi îndeplini în 
mod exemplar sarcinile de produc
ție. în aceasta văd eu contribuția 
pe care o pot aduce în sprijinul po
liticii înțelepte a partidului nostru 
comunist".

Studenta Jeana Gheorghiu, de 
la Universitatea București, scrie : 
„Vreau să asigur Partidul Comunist 
Român de atașamentul meu profund 
față de principiile politicii sale ex
terne, pătrunse de un înalt spirit 
de responsabilitate internaționalistă. 
Mulțumim partidului pentru acești 
ani liberi și fericiți pe care noi, 
studenții, și toată generația tînără îi 
trăiesc".

„Noi, muncitorii, inginerii și teh
nicienii întreprinderii „Metalo-teh- 
nica" din Tg. Mureș — ne scrie 
lăcătușul Francisc Fogarasi — sus
ținem cu tărie ultimele docu
mente ale partidului și statului 
nostru, cuvîntările rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în care 
este exprimată hotărîrea fe,rmă a 
României de a dezvolta relațiile cu 
toate țările socialiste frățești, ca și 
cu alle state. Aceasta corespunde in
tereselor construirii socialismului în 
țara noastră, intereselor întregului 
sistem socialist mondial".

„Fiecare țăran cooperator . — ne 
scrie președintele C.Â.P. din Turni- 
șor, județul Sibiu, Ioan Schnell — 
răspunde cu înflăcărare chemării 
partidului nostru de a ne înzeci efor
turile pentru a transpune în fapt sar
cinile mobilizatoare din programul 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.”,
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Cineastul documentarist cinema

explorator al realității

socialiste
ț

în paginile presei noastre se des- ■ 
fășoară o amplă dezbatere analitică 
și constructivă privind viitorul filmu
lui artistic românesc. O atenție deo
sebită se acordă creației cinemato
grafice inspirate din actualitate.

Filmul pe teme contemporane este 
și va rămîne reprezentativ pentru 
oricare cinematografie națională. 
După cum s-a subliniat în repetate 
rînduri. este cosubstanțial artei fil
mului — încă de la origini — să re
flecte nemijlocit realitatea.

Interpretată nuanțat, noțiunea de 
actualitate se raportează atît la fap
tele zilei _ (anumite școli naționale 
au strălucit și strălucesc tocmai prin 
capacitatea de a surprinde imediat 
realitatea, ca într-o cronică), cît și 
la necesitatea naturală de a oglindi 
direcțiile politice și sociale, proble
matica obștească sau individuală, în
tr-un cuvînt mișcarea ce reflectă 
tabloul amplu al civilizației unei 
societăți istoric determinate.

în zilele noastre, documentarul are 
un rol deosebit, acest gen cinemato
grafic dobîndește o largă răspîndire, 
devine o cronică vie a realității con
temporane, un mijloc de cunoaștere 
a marilor transformări ce se pe
trec în societate. Urmărind pe ecra
ne filmele documentare ale anilor 
din urmă poți reconstitui o istorie
— pe care o dorim tot mai amplă 
și mai expresivă — a progreselor 
și victoriilor socialismului în țara 
noastră, a înfăptuirilor esențiale ce 
au loc în uzine, pe șantiere, la sate
— și nu mai puțin în sufletele oa
menilor. Căci înfățișînd în imagini 
momente de seamă ale vieții con
temporane. producțiile studioului 
„Al. Sahia" înscriu veritabile docu
mente sociale și umane, înzestrate 
cu putere revelatorie.

Aceste adevăruri m-au făcut să 
reflectez asupra unor resurse neva
lorificate încă 
care, existente 
nematografie 
s-au anunțat i 
promițătoare. Este vorba despre 
școala documentarului românesc a 
cărui afirmare a fost determinată de 
apariția unui șir de filme meritorii, 
remarcate de critica cinematografică 
și de publicul spectator. Deși eclip
sat în ultimul timp (din motive ce 
merită a fi separat analizate), docu
mentarul românesc a cunoscut mo
mente de culmi în anii ’64, '65 și ’66.

Evident, între cerințele ce stau de 
la pagini în fa,ta .filmului de.,a, re-, 
flecta nemijlocit realitatea și apre
cierea potentelor documentarului ro
mânesc se cere trasată o acoladă în 
dreptul căreia să se noteze păreri 
și propuneri.

Dacă la origini filmul 
cument al realității și 
creatorilor de film și-au 
riera artistică învățînd 
du-și talentul cinematografic în do
cumentar, dacă acest documentar 
poate constitui un mijloc atît de bun 
de cunoaștere, pătrundere și reflec
tare artistică a vieții imediate, nu 
este oare el în stare ca și pe pla
nul mare al unei cinematografii ar
tistice să contribuie la soluționarea 
realistă a unor probleme atît de di
ficile cum sînt: specificul național, 
abordarea cu succes a temelor con
temporane. depistarea șl afirmarea 
de noi talente promițătoare etc. î

pe deplin. dar
5 în oricare ci-
națională, la noi
cîndva deosebit de

a fost do- 
majoritatea 
început ca- 
și afirmîn-

Eu cred că filmul documentar 
poate și trebuie să contribuie la 
dezvoltarea filmului artistic jucat, 
de lung metraj.

în primul rînd, prin faptul că in
vestighează realitatea, viața spiritua
lă și materială a oamenilor cu me
tode cinematografice foarte directe, 
înregistrînd pe peliculă momente, 
situații, figuri, aspecte caracteristice, 
semnificative, a căror forță emoțio
nală și eficiență artistică sînt con
diționate de veridicitate. Nu este 
vorba despre o treaptă spre filmul 
artistic sau despre un auxiliar al 
acestuia, ci despre activitatea docu
mentariștilor care pot determina o 
atmosferă cinematografică plină de 
sevă de unde să-și tragă forțe și 
unde să-șl găsească susținere ci
neastul care străbate drumul anevo
ios al realizării filmului artistic de 
lung metraj. Dacă se admite bine
voitor o comparație, este vorba de o 
activitate similară celei scriitoricești 
în domeniul reportajului, schiței, 
povestirii în măsura în care aceasta 
are însemnătate pentru laboratorul 
nuvelistului sau romancierului.

Actualitatea problematicii, veridi
citatea tipurilor și situațiilor, măies
tria artistică a realizării dau docu
mentarului valoare intrinsecă, iar 
varietatea domeniilor spirituale și 
materiale abordate, diversitatea sti
lurilor și profunzimea investigației 
sociale îi dau forța de înrîurire asu
pra destinelor filmului artistic in
spirat din contemporaneitate.

Pentru cineastul dornic să-și 
afirme personalitatea creatoare 
Pe țărîmul dificil al oglindirii 
artistice a realității, documen
tarul _ nu este _ o treaptă infe
rioară de creație, ci un mijloc im
portant de perfecționare într-un do
meniu esențial : cunoașterea pro
fundă și multilaterală a vieții.

Valoarea profundă, cinematogra
fică în cel mai bun sens al cuvîn- 
tului, a filmului documentar o 
adevărul său, capacitatea de a 
coperi în mod subtil sensurile 
litățli actuale. în măsura în 
filmul documentar reușește să 
o imagine fidelă a vieții noastre so
cialiste, în dinamismul și comple
xitatea ei, el devine pasionant, își 
dezvăluie latura artistică, poetică. 
Documentaristul este atunci un 
explorator al noilor universuri, un 
călător îndrăzneț pe tărîmurile 
surilor realizabile, un 
de fapte minunate care ___
laolaltă „albumul" de zi cu zi 
României socialiste.

Participarea unor regizori ai casei 
producătoare de filme artistice de 
lung metraj la realizarea de filme 
documentaro favorizează studierea 
de către aceștia a diferite medii so
ciale cu problemele spirituale și ma
teriale specifice, cunoașterea temei
nică a eroilor viitoarelor filme inspi
rate din actualitate. Observația di
rectă asupra realității le poate spori 
capacitatea de selecție a faptelor de 
viață pentru scopurile artistice și 
ideologice propuse. înțelegînd acest 
lucru, o serie de realizatori al fil
mului artistic de lung metraj au 
realizat de-a lungul timpului filme 
documentare care au fost primite 
cu viu interes de spectatori și ci
neaști.

în al doilea rînd. importanta do
cumentarului ca gen care are cea 
mai directă, mai nemijlocită legă
tură cu viața e mare și pe planul 
formării, și verificării cadrelor de 
realizatori.

dau 
des- 
rea- 
care 

fie

vi-
colecțlonar 
alcătuiesc 

al

•Ț
'k

ț\'.'

în• Mă refer la un sistem întîlnit
i Istoria filmului și în practica cine- 
, matografică internațională curentă : 

realizarea de scurt-metraje (mai ales 
, cronică filmată, documentar artistic 

fără sau cu eroi) și participarea prin 
asistență și secundariat la realiza
rea filmelor artistice jucate, scurte 
sau lungi. Bineînțeles că nimeni nu 
poate înfrîna dezvoltarea unei per- 

j sonalități marcante, înzestrată cu
talent și pricepere, obligînd-o să 
parcurgă într-un anumit fel și nea
părat un anumit număr de trepte. 
Sînt artiști în ale căror lucrări, ori- 
cît ar fi de restrînse în spațiu și 
timp, se simt potente creatoare deo
sebite. Ar fi îndărătnică orice mă
sură de canonizare a evoluției unui 
asemenea talent, dar mult mai în
dărătnică și dăunătoare este promo
varea riscantă a 
rea de producții 
verificare atentă 
cidă, exigentă a 
toare. O dată cu .
lor în domeniul pregătirii și promo
vării de cadre regizorale, e firesc să 
se realizeze o universitate vie în 
colaborarea studioului de filme do
cumentare cu cinecluburile și per
soanele interesate — pe de o parte 
— și cu regizorii consacrați. una
nim apreciați și criticii de film — 
pe de altă parte.

Depistînd intelectuali cu preocu
pări meritorii în acest domeniu în 
cinecluburi, teatre etc.. Centrul Na
țional al Cinematografiei și Asocia
ția Cineaștilor îi pot recomanda 
spre inițiere și încercare producăto
rului care se ocupă de cele mai 
scurte și puțin costisitoare pelicule.

în cadrul acestei colaborări înce
pătorii pot fi admiși să facă pen
tru familiarizare asistență și secun
dariat pe cont propriu — de exem
plu, în concediul de odihnă sau în 
timpul liber — în cadrul echipelor 
ce realizează documentare, și apoi 
prin selecție li se pot încredința 
producții mai puțin costisitoare sau 
chiar mai grele, sub tutela artis
tică și îndrumarea profesională a 
unor regizori consacrați. Promova
rea spre realizări de sine stătătoare 
se va efectua astfel pe baze mult 
mai științifice. Asociația Cineaștilor 
ar putea coordona competent această 
activitate.

Fără îndoială, ar trebui în același 
timp analizate motivele rămînerii 
în urmă a documentarului și să 
se ia măsuri pentru dezvoltarea 
lui mai departe și în direc
țiile menite să-i dea mai mul- 

- tă personalitate și ■ ■ vigoare, să-i 
contureze mai pregnant trăsăturile 
de școală cinematografică naționa
lă. în acest sens e nevoie să se 
rezolve urgent multe probleme pri
vind orientarea tematică, stilurile și 
modalitățile de creație, mijloacele 
tehnice și condițiile economico-finan- 
ciare de producție etc.

în atmosfera de dezbatere parti
nică determinată de lucrările Comi
siei ideologice a C.C. al P.C.R. sîn
tem chemați toți lucrătorii din cine
matografie să contribuim, prin în
treaga noastră activitate, la dezvolta
rea cinematografiei românești, la 
realizarea unor filme capabile să 
răspundă multilateral cerințelor ac
tuale.

unora spre realiza- 
costisitoare fără o 
.și o apreciere lu- 
capacităților crea- 
creșterea exigențe-

David RÂU
regizor la Studioul cinematografic 
„Alex. Sahia"

bî-

• Trei copii „minune" : SALA PALA
TULUI — (seria de bilete 2533 — orele
17.30 ; seria de bilete 2531 — orele 20,15), 
PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.15.
• Tarzan, omul maimuță : REPUBLICA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15,
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, Ia grădină — 20, FEROVIAR - 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 21, MODERN —
9.30 : 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 19,45, STA
DIONUL DINAMO — 20.
• Roata vieții : CAPITOL — 9,30 ; 12,15 ;
15 ; 17,45 ; ------ ' - - - —
MELODIA
18.30 : 21.
• Căderea 
FARUL — 
DINA DOINA — 19,15.
• Fantomele se grăbesc : LUMINA — 
9,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
• Corabia „Pasărea albastră" : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fanteziștii : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
« Eu, eu și... ceilalți : DOINA — 16 î 
18,15 ; 20.45.
• Hatari : VICTORIA — 9,30 ; 13,15 ;
17 ; 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII —
19.30.
• In orașul „S“ : CENTRAL — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Camera în formă de „L" : SALA 
CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ;
20.15.
e Șapte oameni de aur : BUCEGI —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la
grădină — 20, AURORA — 9,30 ; 12 ;
14.45 ; 17.15 ; 20, la grădină — 20,30.
« Intîlnire în munți : EXCELSIOR —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;■ 18,30 ; 20,45, LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
• Taffy și vînătorul : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Premiere strict secrete : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
« Viva Maria : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30; io; 18,15; 20,30, tomis — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 15,15 ; 18 ; 20.45, GRĂDINA 
TOMIS — 19,30.
« Intre noi : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20.
• Pentru cîțiva dolari în plus ! ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 ;
15.30 ; 17,45 ; 20.
• Prin Kurdistanul sălbatic : DACIA
— 8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
• Studiu despre femei : UNIREA — 
15,30 ; 18.
• Cînd tu nu ești : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Piramida zeului Soare : GIULEȘTI —
10 ; 15,30 : 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 20.
e Domnișoarele din Rochefort : 
TROCENI — 15.15 ; 18 ; 20,45.
« Moștenirea Ini Achille : FLO 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30.
• O fată
18 ; 20,30.
• Duelul 
continuare ; 
ȘILOR — 20.
e Aventurierii : VIITORUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30, POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dă laba, prietene ! : PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : MUNCA 
— 16 ; 18 ; 20, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.

20,30, la grădină — 19,30, 
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;

imperiului roman : LUCEA- 
9 ; 12,15 ; 16,15 ; 19,45, GRA-

co-

cludată : MOȘILOR — 15,30 ;

lung : VOLGA — 9—15,30 în
18 ; 20,30, GRADINA MO-
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(relua-

URGENTE PE AGENDA CELOR 
CE PREGĂTESC DESCHIDEREA

Din toate coifurile fării ne sosesc 
vești despre pregătirile intense care au 
loc în vederea deschiderii noului an 
de tnvăfămînf. în multe locuri aceste 
pregătiri sînt încheiate (sau în faza 
finală), școlile fiind de pe acum gata 
să-și întîmpine, sărbătorește, elevii.

Ca în fiecare an, mulfi elevi vor în
cepe să invefe în școli noi, luminoase 
și spafioase, în clase cu mobilier nou, 
în laboratoare dotate cu aparate și ma
teriale didactice îndeplinind cele mai 
moderne cerinfe pedagogice. După 
cum s-a mai anunfat, în noul an de în- 
văfămînt spafiul școlar se va extinde 
cu aproape 2 600 săli de clasă pentru 
învăfămîntul de cultură generală și cu 
peste 400 săli de clasă pentru cel pro
fesional, tehnic și de specialitate, cu 
numeroase laboratoare, internate etc. 
Aceste construcții sînt realizate cu fon
duri puse la dispoziție de stat, la care 
se adaugă, pe alocuri, contribuia cetă
țenilor. Vasta campanie de construcții 
școlare — parte componentă a pla
nului amplu de construcții social-cul- 
turale și de interes obștesc initial și în
făptuit de partidul și statul nostru — 
consemnează în aceste zile o serie de 
realizări îmbucurătoare. In judeful Bo
toșani, bunăoară, noile 
școli din 
sînt gata 
de altfel 
construite 
văfămînt 
lucrările și la majoritatea școlilor noi 
care au început să fie înălfate în vara 
aceasta în orașul București. Școli noi 
așteaptă întîia oră a viitorului an de în
văfămînt și la Pătrăufi — sat aflat în 
raza orașului Suceava, din comuna Petru 
Rareș — judeful Bistrifa-Năsăud, din 
Bobota, Sălătig și Șimleu — judeful 
Sălaj, precum și în multe alte localități.

Paralel cu strădania pentru realiza
rea noilor construcfii școlare planificate, 
gospodarii locali s-au îngrijit din timp 
și de repararea, curăfenia și amenaja
rea corespunzătoare a tuturor unități
lor de învăfămînt. Potrivit unei trad if ii 
de mulfi ani încetățenită în viafa șco
lară, în multe părfi aceste lucrări s-au 
executat imediat după încheierea cursu
rilor trecutului an școlar. Așa s-au pe
trecut lucrurile în judefele Bistrifa-Năsă
ud, Constanfa, Sălaj ș.a., unde marea 
majoritate a școlilor au îmbrăcat de pe 
acum haina sărbătorească — de ordine 
și curăfenie — pentru începerea unei 
noi etape de activitate instructiv-edu- 
cativă. In acest domeniu, se cuvine 
semnalată inițiativa gospodărească a 
Inspectoratului școlar al municipiului

localuri de 
și Tăfărășeni 

primească pe elevi, ca 
le 45 de săli de clasă 

unităfi de în-

satele Hulub 
să-i 
și cel 
în cadrul unor 
existente. Au fost încheiate

uimească

București care, paralel cu preocuparea 
pentru efectuarea lucrărilor anuale de 
reparafii și curăfenie, a inifiat o serie 
de măsuri pentru buna întreținere cu
rentă a localurilor de școli. După cum 
ne-a relatat prof. I. Gh. Borca, inspec
tor general al Inspectoratului școlar al 
municipiului București, s-a stabilit în
ființarea, în fiecare sector al orașului, a 
unor echipe de meseriași care să re
pare — imediat ce apar — orice ava
rii la instalațiile electrice și sanitare, 
să execute micile reparații de tîmplărie, 
precum și lucrări de întreținere la uni
tățile mai mici. La efectuarea lucrărilor 
de întreținere urmează să fie folosit și 
personalul de serviciu al unităților res
pective, încît la aceste localuri să nu

raid-anchetă

mai fie necesare decît foarte rar re
parații făcute de I.C.R. Astfel organi
zate, reparațiile și lucrările de între
ținere se vor putea face cu un pre| 
mult mai redus, iar I.C.R.-urile, elibe
rate de numeroasele șantiere mici, se 
vor putea concentra pe reparațiile de 
la școlile mai mari.

Nu-i mai pu(in adevărat însă că, în 
vizita noastră prin școli, în aceste zile, 
am îniîlnit și constructori rămași în urmă 
cu lucrul la noile obiective, gospodari 
locali care nu s-au prea grăbit să pre
gătească corespunzător toate localurile 
pentru apropiata premieră școlară. In 
această situație se află constructorii 
școlilor din comunele Telciu și Maieru
— judeful Bistrifa-Năsăud, Mărăcineni
— judeful Buzău, Românași, Racîș, 
Zalha și Cozla — judeful Sălaj e*c, 
unde au existat deficiente în alcătuirea 
documentațiilor, în aprovizionarea cu 
materialele de construcjie necesare, iar 
ritmul de lucru a fost prea lent. Peste 
fot unde se semnalează asemenea ră- 
mîneri în urmă este necesară, evident, 
o intensificare a eforturilor, dindu-sa 
cea mai mare atenfie calităfii lucrului 
efectuat și asigurîndu-se sprijinul nece
sar din partea forurilor locale de partid 
și de stat pentru a recupera operativ 
timpul pierdut, pentru a se asigura ca 
toate școlile noi să-și deschidă porfile 
în bune condifiuni odată cu celelalte 
unități de învățămînt general și liceal. 
„Avem nevoie, în mod deosebit — 
ne-a spus prof. Silviu Scripefi, inspector 
șef al Inspectoratului școlar județean

Bistrifa-Năsăud — de un sprijin mai 
substantial în realizarea insfalafiei elec
trice la unele școli ; efectuată după fi
nisarea noilor consfrucfii sau după ter
minarea reparajiei și curățeniei, ea va 
însemna cheltuieli și muncă în plus pen
tru remedieri".

. $i în acest an sfatul nostru a alocat 
milioane de lei pentru dotarea școlilor 
nou date în folosință, cît și a celor 
existente, cu mobilier nou, cu materiale 
didactice moderne. Școlile din judeful 
Botoșani, de exemplu, au primit pînă 
acum materiale didactice, hărfi, apa
rate de proieefie etc. în valoare de 
peste un milion de lei. (De menfionat 
că, numai în acest judef, cheltuielile 
penfru as:gurarea condițiilor necesare 
bunei desfășurări a cursurilor în noul 
an școlar se ridică la peste 11 milioane 
lei). Totodată se instalează în localurile 
respective întregul mobilier — execu
tat în cea mai mare parte de între
prinderea „Ineul” din Năsăud — ne
cesar pentru școlile din judeful Bis- 
trija-Năsăud. Este gata și mobilierul 
nou destinat școlilor din judeful Con
stanta. Tot astfel, continuă să sosească, 
conform graficului, materialul didactic 
comandat. Din păcate, transportarea a- 
cestui material spre școli se face foarte 
lent. Rămase în urmă sînt și livrările 
mobilei contractate la întrepr' e- 
rile IPROD, COOP Baia S| 
„1 Mai" din Satu-Mare și „Ineul"

e,
- , ■; jin 

Năsăud, penfru școlile din judeful Să
laj. Aceste întreprinderi, cît și altele 
care nu și-au onorat la fimp angaja
mentele, au obligafia de a-și inten
sifica activitatea în aceste zile pentrjj 
recuperarea' rămînerilor în urmă și a nu 
produce perturbări în asigurarea școli
lor cu mobilierul necesar începerii nor
male a activităfii.

în timpul care a maî rămas pînă la 
data începerii cursurilor noului an șco
lar, forurile locale de învăfămînt, cu 
concursul și sub îndrumarea perma
nentă a comitetelor judefene de partid 
și a consiliilor populare provizorii, sînt 
chemate să pună pe primul plan al 
preocupărilor lor terminarea grabnică 
a tuturor lucrărilor de pregătire a șco
lilor pentru reluarea procesului instruc- 
tiv-educafiv, folosind cu chibzuință și 
spirit gospodăresc fondurile materiale 
puse la dispozifie de partid și de stat 
pentru dezvoltarea învăfămîntulu?1"'-'’' 
fara noastră. ... .

Raid-anchetă realizat de 
Florica DINULESCU 
Alex. MUREȘAN
Ion CIUCHI

NOTE DE LECTOR

10,00 — T. V. pentru specialiștii 
industrie.

10.30 — Ciclul „Automatizare : Automa
tizări în industria chimică". 
(Reluare).

17.30 — Pentru cel
mate.

18,00 — Telecronica 
Respectarea 
mice.

13.30 — Curs de limba germană
rea lecției a 7-a).

19,00 — Pentru tineret : 
noastră" — emisiune de

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic, 

blicitate.
20,00 — „Pe sub 

muzică 
Cîntă o 
condusă 
liști : Tita Bărbulescu, Artemiza 
Bejan și Nicolae Sabău.

20,25 — „Universal-400" — reportaj fil
mat realizat de Studioul 
Televiziune.

20.45 — Divertisment muzical cu forma
ția „Electrecord".

21,00 — Avanpremiera.
21,15 — Telecinemateca „Voltaire".
22.30 — Varietăți pe 16 mm.
22.45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

,Tinerețea 
versuri.

— Pu-

sure...'fagi cu vîrfuri 
populară românească, 
formație instrumentală 
de Nicu Stănescu. So-

de

Crin^ „EMOȚII IA TRAPEZ"
Că sîntem în fața unui 

poet de mărturisită adeziu
ne civică ni se pare un 
fapt demn de subliniat de 
la început. De aici varie
tatea motivelor de inspira
ție, sentimentul acut al so
lidarității umane, dorința 
mistuitoare de a-și împăr
tăși mesajul. Grăitoare 
pentru această ipostază ca
racteristică sînt cel puțin 
cîteva dintre poeziile gru-

pate în volumul de față, 
printre care „Triplu salt", 
„Trapez" și însuși poemul 
care dă titlul întregii cărți, 
„Emoții la trapez". Metafo
ra stăruitoare a trapezului, 
care implică prezența ar
tistului în fața publicului, 
riscul spectaculos însoțit 
de. aplauze neîntîrziate, nu 
este totuși ostentativă ; pa
tetismul frizează arareori 
stridența, fiind îndeobște

susținut de semnificația u- 
rnană a gesticii. Căci din
colo de cadru — al cărui 
rost, de altfel, este poten
țarea unui crez ce se do
rește confruntat nemijlocit 
cu mulțimile — întîlnim 
ținuta gravă a responsabi
lității 
poetului de a-și consuma 
trăirile 
intimistă : încrederea sa în 
oameni este totală și nu 
pretinde decît ca aceștia 
să-i răspundă la fel.

După „Minus durerea", 
în care vocația liricii sola
re se trăda încă din titlu, 
actualul volum de versuri 
vădește ambiția unei ipos
taze mai interiorizate, deși 
mijloacele artistice nu sînt 
sensibil modificate. Poate 
de aici impresia unei nepo
triviri între substanța sa 
emoțională, vizînd auto- 
exprimarea, și absența u- 
nei subtilități afective. 
Poetul se vrea bolovănos, 
vindicativ, o declară el în
suși într-o profesiune de 
credință semnificativ inti
tulată „Cuvintele" : „Am 
sărit la cuvinte / ca un 
tîlhar nebun de foame și 
singurătate, / Le-am rupt 
cum îmi veneau la înde- 
mînă, / Le-am frămîntat, 
le-am ros unul de altul / 
Și-am poruncit să devină 
poeme". Uneori lipsește 
însă tocmai vigoarea ne
cesară pentru a converti 
declarațiile retorice în ar
gumente artistice, violența 
temperamentală do«edin- 
du-se mai curînd mimată.

Poetul izbutește de re
gulă în piesele scurte, con
cepute ca instantanee liri
ce, și se simte la lar
gul său în poemele cizelate 
cu minuțiozitate. Există 
însă și aici pericolul, exem
plificat de poezii cum ar 
fi „Zborul", ca sprintenea
la meșteșugărească să se 
consume fără emoție ; căci 
nu arareori poetul se lasă 
furat de efectele versifica
ției („Casa"), ori „labiși- 
zează" transparent — a- 
mintind „Moartea căprioa
rei" 1 — cum se întîmplă 
în „Broaștele seci". (Deși 
alteori influențele se pot 
dovedi profitabile, ca în 
„Istorie", unde „modelul" 
mi se pare a fi Marin So- 
rescu). Riscurile pe care 
nu le evită I. Crînguleanu 
îndeajuns sînt lungimile 
— potrivnice unui suflu 
liric ca al său — pricinui
te de locvacitate, problema
tizările pretențioase, căro
ra vocația sa se împotri
vește, preluarea unor 
formule inadecvate liricii 
lui. De pildă, într-un poem 
citat mai sus — „Broaștele 
seci" — care debutează cu 
o strofă de reală intuiție 
(„Resturi de pîine, milă 
spre nor / Seceta îmi sugea 
apa din rădăcină, / Foa-

artistice, i efuzul
într-o claustrare

mea începea din picior / Șl 
urca pînă la inimă, cu 
mintea vecină”.), inspirația 
autentică este înlocuită 
treptat prin apelul la arti
ficii lexicale („fața se us
tura palid fără putere"), 
sau la viziuni stîngaci na
turaliste consecința este 
că intenția de a crea o at
mosferă tensionată nu se 
realizează. Asemenea ine
galități pot fi urmărite și 
în alte poeme cuprinse în 
recentul volum („Uneori 
primăvara", „Peisaj cu 
ouă", „Balul viermilor", 
„Spre vară", „Liniște").

Vizual prin excelență, 
poetul obține efecte notabi
le mai ales în pastel sau 
„acuarelă", schițate însă 
nu placid, bucolic, ci cu o 
nervozitate care se consu
mă în sclipiri și fulgura
ții. „Materie", de pildă, de
scrie cu alegorică plastici
tate un taur, luat Ca sim
bol al vitalității debordan
te, „O toamnă" parc des
prinsă dintr-o pitorească 
cromolitografie, beneficiind 
de sinceritatea optimismu
lui, „Dreptate" este citabi
lă în întregime pentru 
prospețimea sensibilității, 
în „Berzele", „Visam un 
țărm” și altele, reflexivi
tatea se alimentează din 
sugestia unei frenezii vi
tale, înrudită cu fenomene
le naturale. Se dezvăluie 
astfel o gîndire artistică 
eficientă atunci cînd valo
rifică magma sensibilității 
entuziaste a poetului, a- 
țunci cînd se adresează di
rect și accesibil, de Ia înăl
țimea unui generos conți
nut de idei, oricărui citi
tor. O piesă ca „Moartea", 
de pildă, ni se pare însă 
străină temperamentului 
său nu numai prin temă, 
ci și prin stările psihice 
sugerate, de. unde impresia 
că tonul elegiac, spaima 
existențială sînt mimate 
cu stîngăcic.

Altfel, Ion 
se recomandă 
volum ca un 
diență largă, : 
de fetișism 
dornic de a 
menilor idei 
nobile ; căutările sale crea
toare trebuie să mai stăruie 
însă în direcția adecvării 
expresiei cu substanța di
namică a sensibilității. 
Continuarea și adîncirea 
tematicii sale civice, culti
varea talentului la școala 
unei spiritualități din ce 
în ce mai elevate, capabilă 
a declanșa fecunde arderi 
intime, ridicarea continuă 
a tonusului intelectual al 
poeziei se impun — și nu 
numai pentru lirica lui — . 
ca o condiție permanentă 
a diversificării și neoste
nitei autodepășiri.

Vlad SORIANU

1 în istoria culturii românești, 
bliotecile au avut, încă de la pri
mele lor începuturi, un rol de sea
mă nu numai pentru că au păstrat 
cu grijă valori monumentale create 
pe teritoriul patriei noastre (sau în 
alte părți), dar mai ales pentru că 
au propagat în rîndul cititorilor a- 
ceste valori. Modeste la început, apă
rute prin grija unor mari iubitori de 
țară și de cultură, bibliotecile au 
devenit cu timpul instituții atît de 
necesare, încît, în zilele noastre, nu 
există domenii, oricît de puțin în
semnate, în care să nu se simtă ne
cesitatea lor. în nobila sa activitate 
de cultivare a maselor, statul nostru 
socialist, dezvoltînd tradițiile înain
tașilor, a alocat sume mari fondu
rilor de cărți și publicații, ajungîri- 
du-se ca fiecare comună de pe întin
sul patriei, fiecare instituție, uzină, 
școală să aibă bibliotecă.

în afara bibliotecilor publice, uni
versitare și academice, care au ca
racter enciclopedic, există pe lîngă 
orice instituție, întreprindere sau u- 
zină, biblioteci de specialitate ; șco
lile de orice grad au biblioteci; în
treprinderile productive au biblioteci 
dublate de cabinete tehnice, de ser
vicii de documentare, de centre de 
documentare. De la agricultorul sim
plu și pînă la cercetătorul iscoditor, 
orice meserie reclamă prezența bi
bliotecii, activitatea ei continuă.

Epoca noastră, caracterizată prin- 
tr-o creștere vertiginoasă a cunoș
tințelor din toate domeniile, impune 
cu necesitate dezvoltarea permanentă 
a bibliotecilor, a centrelor de docu
mentare.

în orice sector de activitate am 
lucra, prima condiție pe care o pu
nem este informarea, documentarea, 
cercetarea. Memoria nu poate înre
gistra totul, nu poate cuprinde mul
titudinea de fapte, de observații, și 
atunci le caută în aceste „memorii 
ale omenirii", cum au fost, pe bună 
dreptate, supranumite bibliotecile.

Dar pentru a găsi cu ușurință in
formarea căutată, cititorul are nevoie 
de sprijinul bibliotecarului, de acti
vitatea sa, de cunoștințele sale, de 
specialitatea sa. Bibliotecarul este, 
deci, un specialist, și anume specia
listul cel mai necesar în îndrumarea 
spre sursele de informare a cititoru
lui, a cercetătorului. Pentru a putea, 
însă, oferi îndrumări, informații, 
surse, bibliotecarul trebuie să fie el 
însuși informat, să fie pregătit pen
tru această muncă. Profesia pe care 
o exercită îi cere acestuia o pregă
tire multilaterală, bazată pe o te-

I
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nu numai 
Părerea că 
trebuie să 
mai cores
ale acestei

meinică cultură generală 
umanistă, ci și științifică, 
pregătirea bibliotecarilor 
fie exclusiv umanistă nu 
punde cerințelor moderne
profesiuni, indiferent în ce categorie 
de bibliotecă vor lucra. De aceea, in
struirea lor în domeniul istoriei ști
ințelor este tot atît de necesară ca 
și instruirea în domeniul literaturii, 
istoriei,

Pe de 
buie să 
tehnicii 
logiei informării și documentării, a- 
cest al doilea aspect al profesiunii 
dîndu-i posibilitatea să cunoască in
strumentele de orientare, de organi
zare șl de conservare a colecțiilor.

Desigur, pregătirea bibliotecarilor 
din zilele noastre diferă foarte mult 
de la o categorie la alta, este foarte 
diferențiată, în funcție de gradul bi
bliotecii în care aceștia își desfă
șoară activitatea. în bibliotecile 
mari, unde sînt mal multe servicii 
și unde se desfășoară și o muncă 
științifică, pregătirea se diversifică, 
iar noțiunea generală de bibliotecar 
devine necuprinzătoare. La această 
categorie de bibliotecari se mai a- 
daugă și o pregătire specială într-un 
anume sector al bibliologiei, iar In 
cazurile bibliotecilor științifice de 
specialitate, și o pregătire de ramură 
(matematică, fizică, medicină etc.).

Dar în orice fel de bibliotecă ar 
lucra, bibliotecarul nu mai poate fi 
un ins oarecare, un funcționar pa
sager, un om care ia o carte dintr-un 
raft și o înmînează cuiva. Noile ce
rințe pe care viața le impune mer
sului înainte al societății au modifi
cat concepția despre rolul bibliotecii

filozofiei, artelor etc. 
altă parte, bibliotecarul tre
fle un bun cunoscător al 
profesiunii sale, al metodo-

și, prin urmare, și concepția despre 
rolul

De 
tecii 
cărți 
în a 
cultura, știința, în a fi un perma
nent izvor al progresului. Obligația 
sa este aceea de a satisface necesi
tățile de informare, de cercetare și 
de educare ale cititorului. O biblio
tecă publică trebuie să fie, în
accepția actuală a definiției, prin
cipala sursă de informare și
documentare pentru întreaga rază 
teritorială pe care o deservește. O 
bibliotecă a județului, de pildă, tre
buie să fie nu numai păstrătoarea 
culturii cuprinse în carte, dar și 
baza cea mai importantă de infor
mare și documentare pentru între
gul județ, începînd de la cartea cea 
mai valoroasă (beletristică sau teh
nică) pînă la ziarul de ultimă oră. 
Aceleași obligații revin și biblio
tecii din comună, în raport cu teri
toriul pe care îl deservește, ea tre
buind să devină o puternică sursă 
de informare și un centru cultural 
pentru toți cetățenii.

Ca organizator al bibliotecii și res
ponsabil al fondului de carte pe care 
îl procură, bibliotecarul este dator 
să se orienteze în planul editorial, 
să știe ce cărți să-și aleagă în func
ție de valoarea lor și de specificul 
cititorilor pe care îi deservește. Să 
fie deci nu numai un om de cul
tură, dar și un pedagog, un sociolog.

Bibliotecile fiind principalul con
sumator de carte, se cere specialiș
tilor acestora să aibă priceperea se
lecției cărților, pentru a nu depozita 
în biblioteci lucrări lipsite de va-

bibliotecarului.
multă vreme sarcinile biblio- 
nu mai constau în a cumpăra 
și a Ie depozita, ci, mai ales, 
difuza, prin intermediul cărții,

loare, greu vandabile pe piață și ne
solicitate de cititori. Fiind principa
lul beneficiar al editurilor, bibliote
cile trebuie să ajute editurile —prin 
comenzi ferme și pe baza anchetelor 
în rîndul cititorilor — să tipă
rească lucrări valoroase, care să 
găsească ecou în rîndul cititorilor. 
Marile biblioteci, intrate în istorie, 
sînt renumite nu numai prin numă
rul mare de cărți, ci mai ales prin 
valoarea deosebită a exemplarelor 
pe care le posedă. Și renumele aces
tor biblioteci se datorește tocmai 
slujitorilor lor, care au știut să se
lecteze cărți de valoare și să le facă 
cunoscute, să facă în așa fel încît 
ele să ajungă în mîna cititorului.

Aceste noi dimensiuni ale biblio
tecii publice (municipale, orășenești, 
comunale) impun o pregătire deose
bită și bibliotecarului. El nu mai 
poate fi absolvent al școlii medii, 
luat Ia întîmplare, atîta timp cît ci
titorii lui sînt absolvenți ai acelorași 
școli medii, ci un specialist cu pre
gătire superioară (universitară), ca
pabil să îndrume pe cel ce pășește 
pentru prima dată în fața rafturilor 
cu cărți, iar cititorului avizat să-l 
procure informațiile și documentarea 
pe care acesta le cere, întocmind, 
la nevoie, o bibliografie, indicînd 
sursele cele mai precise.

Poate răspunde acestor cerințe 
noua generație de bibliotecari ? Răs
punsul este în bună parte negativ, 
în momentul de față, cînd știința 
evoluează într-un asemenea ritm, în
cît volumul informației științifice se 
dublează într-o perioadă de numai 
zece ani, nu există în țara noastră 
nici o formă organizată de învăță-

mînt bibliologic — cu excepția unui 
curs facultativ care se ține la Fa
cultatea de limbă română din Bucu
rești, și pe care îl urmează doar 
cîțiva studenți. Secția de biblioteco
nomie din cadrul Institutului peda
gogic din București, care a fost des
ființată în acest an, avea menirea 
să pregătească specialiști pentru bi
bliotecile municipale și orășenești, 
rezolvîndu-se, în acest fel, problema 
celei mai largi rețele de biblioteci 
publice. Din păcate, acum nu mai 
există nici această secție.

Pentru îmbunătățirea sistemului 
de informare și documentare, pentru 
dezvoltarea cercetării științifice din 
țara noastră, considerăm că tre
buie să se pună bazele unui învăță- 
mînt diferențiat, în raport cu profi
lul bibliotecilor existente. în acest 
sens am face următoarele propuneri:

O primă formă de învățămînt bi
blioteconomie, cu durata de 3 ani, 
să ființeze pe lîngă Institutul peda
gogic din București. Aici ar urma să 
se pregătească specialiștii care vor 
lucra în bibliotecile publice orășe
nești și comunale, iar pentru anu
mite servicii, și în bibliotecile știin
țifice. Tot aici s-ar putea pregăti, la 
o secție fără frecventă, actualii bi
bliotecari care nu au decît școala 
medie.

O a doua formă de învățămînt bi
bliologic, cu durata de patru ani, 
să existe în cadrul Universității și 
să pregătească specialiști pentru di
ferite servicii ale marilor biblioteci 
(Biblioteca Centrală de Stat. Biblio
teca Academiei, bibliotecile univer
sitare, bibliotecile municipale din 
centrele de județ ș.a.).

O formă postuniversitară, cu du
rata de un an, în care să se specia
lizeze, din punct de vedere bibliolo
gic, absolvenți ai diferitelor facultăți 
(matematică, fizică, medicină etc.) 
care doresc să-șl pună specialitatea 
în slujba cercetării științifice. După 
absolvire, acești specialiști ar urma 
să lucreze în biblioteci științifice, de 
specialitate, instituții academice, 
centre de documentare etc. în fine, 
încununarea tuturor acestor forme 
trebuie să fie doctoratul, care să 
pregătească temeinic și multilate
ral cadre necesare învățămîntuîui 
bibliologic. Numai în acest fel vom 
putea ține pasul cu 
tiginoasă a științei 
folosi eficient.

dezvoltarea ver
și o vom putea

RADUGeorge
inspector general 
al Direcției bibliotecilor

>>

Crînguleanu 
și în acest 

poet de au- 
necont.aminat 
experimental, 
transmite oa- 
și sentimente
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APROBĂM PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE
A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

Declarația Comitetului 
de conducere al Uniunii 

compozitorilor

Declarația Consiliului National
1 7

al Femeilor

T e I e g rame
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania

Sărbătorirea zilei eliberării țării dv. prietene prile
juiește Republicii Arabe Yemen, guvernului și po
porului yemenit exprimarea felicitărilor lor călduroase.

în numele meu și al colegilor mei din Consiliul Re
publican transmit cele mai bune urări pentru ferici
rea și sănătatea Excelenței Voastre, precum și pentru 
prosperitatea poporului român prieten.

ABDUL RAHMAN EL-IRIANI 
Președintele 

Consiliului Republican 
al Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale Domnului. 
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI
Cu ocazia Zilei dv. naționale, vă adresez în numele 

poporului și guvernului din Mali și în numele meu 
personal cele mai călduroase felicitări și sincere urări 
de fericire și prosperitate pentru poporul român și 
de sănătate deplină pentru Excelența Voastră.

Dorim consolidarea legăturilor de cooperare și prie
tenie dintre țările noastre pentru triumful socialis
mului și păcii.

Cu cea mai înaltă considerație, 
MODIBO KEITA

Președintele Republicii Mali

Compozitorii și muzicologii din 
Republica Socialistă România, ală
turi de întregul nostru popor, au 
luat act cu profundă satisfacție de 
Declarația Marii Adunări Naționale 
cu privire la principiile de bază ale 
relațiilor dintre statele socialiste, 
dintre toate țările lumii.

In inima și în conștiința noastră 
de artiști ai patriei socialiste au 
pătruns adine înflăcăratele cu
vinte rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist. Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, prin care au căpătat 
o vibrantă expresie gîndul și simți
rea întregului nostru popor, ale fie
căruia dintre noi.

Profund loială angajamentelor 
«ale , relațiile multilaterale cu ță
rile ^jaliste frățești, România mi- 
liteaz cu consecvență și hotărîre 
nestrămutată pentru ca libertatea, 
independența și suveranitatea națio
nală a oricărui popor să fie respec
tate cu sfințenie. Cucerire funda
mentală a orînduirii socialiste, drep
tul fiecărei naț’uni de a-și hotărî 
singură soarta constituie condiția 
sine qua non a înfloririi materiale 
și spirituale a popoarelor, chezășia 
păcii și socialismului în lume. în 
apărarea și promovarea acestor prin
cipii, a cauzei păcii și colaborării 
internaționale rezidă noblețea, înal
tul umanism al politicii Partidului 
Comunist Român, urmată neabătut 
de toți oamenii muncii din patria 
noastră, fără deosebire de naționali
tate.

Exprimîndu-ne adeziunea deplină și 
însuflețită față de politica internă 
ți externă a partidului și statului, 
noi, compozitorii și muzicologii, în 
unanimitate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
împreună cu întreaga intelectualitate, 
cu întregul popor, strîns uniți în 
junV partidului, sîntem animați de 
doilivA arzătoare de a ne consacra 
întreaga energie creatoare înfăptuirii 
acestei politici, desăvîrșirii construc
ției socialiste în scumpa noastră pa
trie.

Ne exprimăm legitima mîndrie și 
hotărîrea de a sprijini neabătut po
litica externă a partidului și guver
nului nostru reafirmată strălucit în 
Declarația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, poli
tică străbătută de la un capăt la 
altul de un profund spirit internațio
nalist, de grija și preocuparea plină 
de răspundere pentru cauza prieteniei

și colaborării dintre statele socialiste, 
a unității sistemului socialist, a întă
ririi coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Noi știm că numai în lumina a- 
cestor principii, respectîndu-se inde
pendenta și suveranitatea naționala, 
egalitatea în drepturi, principiul ne
amestecului în treburile interne, 
poate fi cu adevărat consolidată prie
tenia și unitatea indestructibilă a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a țărilor socialiste, colaborarea tu
turor statelor, a tuturor forțelor care 
se pronunță și acționează în direcția 
dezvoltării progresiste a omenirii.

Ne însușim întru totul ideile cu
prinse în 
privind 
partidele ________ , __ _ _____
socialiste, ca singura cale eficientă 
de rezolvare pozitivă a divergențelor 
ivite uneori în evoluția complexă a 
mișcării comuniste contemporane, a 
relațiilor politice 
țările lumii. Nu 
blemă oricît de

documentele de partid 
discuțiile sincere dintre 
comuniste, între statele

între toate 
există pro- 

dificilă între
partidele comuniste, între statele so
cialiste care să nu-și afle soluția 
constructivă prin tratative animate 
de bunăvoință și stimă reciprocă.

însuflețiți de o adîncă simpatie și 
de solidaritate cu poporul ceho
slovac, ne exprimăm încrederea că 
situația actuală va fi remediată, că 
se vor crea condițiile necesare pen
tru normalizarea vieții, pentru exer
citarea nestingherită a activității or
ganelor legal constituite, pentru a- 
firmarea deplină a independenței și 
suveranității statului prieten ceho
slovac. Aceasta este în interesul 
construcției socialismului în Ceho
slovacia, al unității trainice a siste
mului mondial socialist, al cauzei 
socialismului și păcii în lumea 
întreagă.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, de în
tregul nostru devotament, de deci
zia noastră însuflețită și nestrămu
tată de a nu precupeți nici un 
efort pentru înflorirea culturii în 
patria noastră, pentru prosperitatea 
scumpei noastre țări, Republica So
cialistă România, pentru izbînda de
plină a ideilor de progres, de drep
tate și umanism în lume.

UNIUNEA COMPOZITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

RAȚIUNEA TREBUIE SA TRIUMFE
Am citit cu multă atenție, ca orice 

cetățean al patriei noastre, recenta 
Declarație a Marii Adunări Națio
nale. Un sentiment de mîndrie mă 
copleșea, un sentiment clădit pe ra
țiunea, fermitatea și caracterul pro
fund constructiv al principiilor po
litice ale partidului nostru. Preocu
parea pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste, preocuparea pentru asigu
rarea unui climat de prietenie și co
laborare între toate țările socialiste, 
de pace și înțelegere în lume, sînt 
încă o dată afirmate, și cu cită con
vingere,. în textul acestei declarații.

Una' din ideile luminoase ale a- 
cestui important document politic 
este că țările socialiste trebuie să-și 
unească eforturile pentru slujirea 
idealurilor comune, să-și întărească 
cooperarea, alianța și unitatea pen
tru accelerarea propășirii fiecăreia 
în parte, pentru a opune imperia
lismului forța lor invincibilă și pen
tru a spori prestigiul socialismului 
în lume. Rațiunea și sentimentele 
de prietenie și solidaritate trebuie 
să-și găsească loc, trebuie să-și facă 
drum în stabilirea unor relații juste, 
principiale, între toate aceste state, 
între partidele comuniste.

Independența, suveranitatea sînt 
scumpe poporului nostru și la fel 
de scumpe sînt și independența și

suveranitatea fiecărui stat socialist, 
îmi exprim speranța că situația di
ficilă creată prin intrarea în Ceho
slovacia a trupelor unor țări socia
liste va fi depășită, în interesul uni
tății țărilor socialiste, al întregii 
mișcări comuniste și muncitorești, 
iar poporului cehoslovac îi va fi asi
gurată posibilitatea de a-și vedea 
mai departe de munca sa construc
tivă, de clădire a vieții noi, socia
liste, în deplină independentă.

Ca vechi comunist nu pot să 
nu-mi alătur glasul celui al milioa
nelor de oameni din țara noastră 
care susțin din adîncul inimii poli
tica internă și externă a partidului 
nostru comunist, a României socia
liste.

Ca artist, îmi exprim hotărîrea 
să lupt și să muncesc, împreună cu 
toți intelectualii țării, cu întregul 
popor, creînd opere care să reflecte 
profund viața noastră, idealurile po
porului.

Așa cum arată partidul și statul 
nostru, trebuie făcut totul pentru 
promovarea colaborării și înțelegerii 
între statele socialiste, pentru crea
rea unui climat de încredere și 
prietenie între toate popoarele, pen
tru asigurarea păcii în lume.

Alexandru CIUCURENCU 
artist al poporului

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Radulescu a ministrului 

pentru problemele tineretului și sportului 
din Algeria

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Radulescu, a 
primit marți dimineața pe Abdel 
Krim Ben Mahmud, ministru pen
tru problemele tineretului și spor
tului din Algeria, care se află în 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte Ion

Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, precum și Gosbah 
Anar și Fekral Ben Aii. directori 
în Ministerul pentru Problemele 
Tineretului și Sportului din Algeria 

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Vizitele delegației Partidului 

Comunist din Republica San Marino
Continuîndu-și călătoria prin 

țară, delegația Partidului Comunist 
din Republica San Marino, formată 
din tovarășii Ermenegildo Gaspe- 
roni, secretar general, și Umberto 
Barulli, membru al Biroului Poli
tic al partidului, a vizitat în zilele 
de 25—27 august a. c. stațiunile de 
pe litoral și cooperativa agricolă

de producție din comuna Cum
păna, județul Constanța. La comi
tetul județean de partid oaspeții 
s-au întîlnit cu tovarășul Petre Io- 
nescu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular al județului 
Constanța.

Consiliul Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, între
gul său activ obștesc exprimă de
plina adeziune a milioanelor de fe
mei din România — muncitoare, ță
rance, intelectuale, casnice, a ma
melor ce se apleacă cu grijă asupra 
copiilor veghind la viitorul lor —, 
față de Declarația sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Naționale, 
care reafirmă cu cea mai deplină cla
ritate — în spiritul unei înalte res
ponsabilități față de patrie și popor, 
de cauza colaborării între popoare 
și a păcii în lume — normele și prin
cipiile menite să guverneze relațiile 
între statele socialiste, între toate 
statele lumii.

In politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român și a sta
tului român, pusă pe de-a-ntregul în 
slujba construirii socialismului, a 
creșterii bunăstării poporului, a în
tăririi unității țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a cauzei păcii și socialismului, po
porul nostru, femeile patriei noastre 
văd propria lor politică, expresia 
propriilor lor năzuințe de fericire, 
prosperitate și pace. Folosim acest 
prilej pentru a reafirma simțămin
tele milioanelor de femei din patria 
noastră — românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități — de 
nețărmurită recunoștință față de 
Partidul Comunist Român, de Comi
tetul său Central și personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru în
țelepciunea și fermitatea cu care pro
movează interesele naționale vitale 
ale poporului nostru, militează pen
tru dezvoltarea colaborării și priete
niei cu toate țările socialiste, pentru 
extinderea relațiilor cu celelalte po
poare ale lumii, spre binele păcii și 
securității internaționale.

Masele de femei din țara noastră, 
ca și întregul popor, acordă o înaltă 
prețuire eforturilor depuse de par

tidul și statul nostru pentru a se de
păși situația grea prin care trec as
tăzi relațiile dintre statele socialiste 
și partidele comuniste. Ne exprimăm 
deplina noastră convingere că se va 
ajunge la normalizarea situației în 
Republica Socialistă Cehoslovacă, la 
crearea tuturor condițiilor ca orga
nele de partid și de stat legale ce
hoslovace să-și poată desfășura nes
tingherit activitatea, iar Republica 
Socialistă Cehoslovacă să-și exercite 
în deplinătate atribuțiile sale suve
rane.

Ferm hotărîte ca, împreună cu so
ții, fiii și frații lor să apere cuceri
rile revoluționare ale poporului, fe
meile din România asigură Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. guvernul și Consiliul de Stat că 
își vor consacra întreaga forță și 
capacitate înfăptuirii politicii interne 
și externe consecvent marxist-leni- 
niste a partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, de promovare 
în relațiile internaționale a principii
lor imuabile ale respectării indepen
denței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne ale al
tor state, egalității în drepturi și 
respectului reciproc, de apărare a 
păcii. Nu vom pregeta să sădim- în 
inimile tinerelor noastre vlăstare 
sentimentele patriotismului fierbinte 
și atașamentului neclintit pentru 
cauza partidului, a socialismului, ho- 
tărîrea de a se dărui cu pasiune 
înfloririi patriei noastre socialiste, 
propășirii minunatului nostru ponor, 
ideile internaționalismului socialist, 
ale luptei împotriva nedreptăților so
ciale și a opresiunilor, pentru respec
tul libertății popoarelor.

COMITETUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL FEMEILOR
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

EXPRESIE fi SIMMIIW NQAS1RE
Ne-a fost dat în aceste zile, mie și 

colectivului de muncă din care fac 
parte, să auzim în permanență glasul 
partidului în probleme de cea mai 
mare însemnătate pentru noi, ca și 
pentru celelalte popoare care clădesc 
lumea nouă, a socialismului, pentru 
omenirea de pretutindeni. Trebuie să 
spun de la început că documentele 
de partid și de stat care au fost pu
blicate — comunicatul plenarei C.C. 
al P.C.R., Declarația Marii Adunări 
Naționale, cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — exprimă pe 
de-a-ntregul gîndurile, sentimentele 
și voința noastră.

Intr-un moment cînd evenimentele 
din Cehoslovacia ne-au pricinuit 
atîta îngrijorare și mihnire, judecata 
sănătoasă a partidului, cuvintul său 
plin de dreptate și adevăr au de
monstrat o înaltă principialitate și 
un puternic spirit de răspundere atît 
față de soarta poporului cehoslovac, 
cît și față de cauza unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Arătînd 
mereu și mereu că orice neînțelegere 
între țările socialiste trebuie aborda
tă raționai, prin discuții tovărășești 
duse pe baza deplinei egalități în 
drepturi — și nu pe altă cale —

partidul nostru și-a reafirmat în a- 
ceste zile mai puternic ca oricînd 
dorința de a acționa cu toată fermi
tatea și priceperea pentru a contri
bui la normalizarea relațiilor dintre 
țările socialiste, la întărirea priete
niei, colaborării și unității lor, ca 
premisă esențială a victoriei po
poarelor în lupta pentru telurile 
progresului și păcii.

Ne exprimăm solidaritatea cu po
porul frate cehoslovac, cu Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, în lupta 
lor pentru împlinirea năzuinței de a 
făuri și dezvolta viața nouă, socia
listă, în liniște și potrivit propriei 
voinți.

împreună cu întregul colectiv al 
uzinei noastre — români, maghiari, 
germani — strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist Român și al 
conducerii sale înțelepte, exprim a- 
tașamentul deplin față de întreaga 
politică internă și externă a Româ
niei socialiste, angajîndu-mă să nu 
precupețesc nici un efort în munca 
pentru întărirea și înflorirea multi
laterală a patriei noastre.

Harald KUNNERT
tehnolog la Uzina de tractoare 
Brașov

Toți ca unul în jurul partidului
Cu tot ce este curat în noi, cu tot 

ce înseamnă demnitate omenească, 
națională, partinică, cu tot ceea ce 
reprezintă pentru fiecare om, în 
străfundurile cele mai intime ale 
conștiinței lui, noțiunea de patrie, cu 
toată încrederea lucidă în forțele vii 
ale socialismului, cu întreaga noas
tră viață, sîntem alături de Partidul 
Comunist Român, de conducerea lui, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Principiile neamestecului în trebu
rile interne ale altor țări, respec
tului reciproc, dreptului sfînt al 
fiecărui popor de a hotărî liber asu
pra destinului său — principii pe 
care le promovează cu fermitate 
partidul nostru — corespund celui 
mai nobil ideal uman : comunismul.

Ne exprimăm speranța în deplina 
soluționare constructivă a actualei 
situații create prin pătrunderea tru
pelor celor cinci țări socialiste în 
Cehoslovacia, în faptul că vor fi de
puse toate eforturile pentru ca po
porul cehoslovac să-și poată desfă
șura munca sa pașnică de edificare 
a socialismului în patria sa.

Prin glasul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și al celorlalți conducători

de partid și de stat din țara noastră, 
prin Declarația adoptată de Marea 
Adunare Națională privitor la prin
cipiile de bază ale politicii externe 
a României, partidul nostru și-a cîș- 
tigat un merit nepieritor în fața po
porului român și a istoriei. înaltul și 
splendidul sentiment de răspundere 
în fața națiunii și a destinelor so
cialismului — în care am simțit răz- 
bătînd ecourile aspirațiilor noastre 
cele mai scumpe și cele mai legitime 
— a făcut să vibreze toate fibrele 
sufletului nostru.

Politica partidului nostru reprezin
tă, pentru întregul popor, un izvor 
de entuziasm, un stimulent al efor
turilor închinate construcției pașnice 
a României socialiste. In fața acestei 
poziții, un singur răspuns, unanim : 
toți ca unul, strîns uniți în jurul par
tidului, al Comitetului Central, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. Pentru 
România socialistă ! Pentru prietenie 
și alianță durabilă cu toate țările so
cialiste ! Pentru socialism și comu
nism !

Titus POPOVICI 
scriitor

ÎNALTA CONCEPȚIE

INTERNAȚIONALISTĂ A P. C. R.
Alături de milioanele de compa- 

trioți îmi exprim totala adeziune 
față de hotărîrile plenarei Comite
tului Central și de conținutul Decla
rației Marii Adunări Naționale, de
plina încredere în poziția justă tnar- 
xist-leninistă și profund internaționa- 
listă a Partidului Comunist Român, 
reafirmată și în cuvîntările ținute de 
conducătorii de partid și de stat cu 
prilejul vizitei în județele Brașov, 
Covasna și Harghita.

Politica partidului și guvernului 
nostru este o expresie a năzuințelor 
întregii națiuni. înfăptuind politica 
partidului comunist am făurit o via
ță nouă și ne îndreptăm cu pași si
guri spre noi victorii în construcția 
socialismului. în munca și lupta co
mună pentru traducerea în viață a 
idealurilor noastre, pentru înflorirea 
patriei, s-a cimentat unitatea, coeziu
nea și prietenia frățească a tuturor 
cetățenilor de pe acest pămînt. Ro
mâni, maghiari, germani, cetățeni de 
diferite naționalități, formăm astăzi o 
singură familie puternică și unită — 
națiunea socialistă.

Noi, oamenii muncii de naționali
tate maghiară, ne bucurăm astăzi de 
libertate și egalitate deplină în drep
turi, de aceleași condiții favorabile 
pentru valorificarea talentului și pri
ceperii spre binele nostru și al țării.

De aceea, ne strîngem și mai mult 
rîndurile, ne exprimăm și mai pu
ternic hotărîrea de a munci cu forțe 
înzecite pentru întărirea și dezvol
tarea multilaterală a patriei noastre.

Citind cu atenție ultimele docu
mente de partid și de stat, am reți
nut ca un fapt dominant în poziția 
adoptată de țara noastră în legătură 
cu situația din Cehoslovacia și cu 
alte probleme de cea mai mare ac
tualitate internațională înalta con
cepție a P.C.R., a României socia
liste cu privire la principiile ce tre
buie să guverneze relațiile dintre 
țările socialiste.

Știm cu toții că țara noastră pro
movează de multă vreme și cu o vi
goare neslăbită aceste principii, 
subliniind neîncetat și confirmînd 
prin fapte că întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate statele socialiste 
formează obiectul central al politicii 
noastre externe.

Ca intelectual și lucrător în dome
niul culturii sînt deplin conștient 
de îndatorirea ce ne revine de a 
spori eforturile pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului.

Prof. Iile LAJOS
vicepreședinte al Comitetului 
județean de cultură și artă —Bihor

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

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a României vă 
transmit, în numele poporului Ciprului, al guvernului 
meu și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și 
cele mai calde urări pentru fericirea dv. personală și 
pentru progresul și prosperitatea poporului României.

GLAFCOS CLERIDES 
Președinte ad-interim al 

Republicii Cipru

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

BUCUREȘTI
Cu ocazia Zilei naționale a țării dv., îmi este deosebit 

de plăcut să adresez Excelenței Voastre, poporului 
român și guvernului dv. felicitările mele cele mai vii.

Vă adresez urările mele cele mai bune pentru feri
cirea dv. personală și pentru prosperitatea curajosului 
și harnicului popor român.

Sper din toată inima că relațiile de prietenie și de 
cooperare fructuoasă stabilite între țările noastre se 
vor dezvolta cu fiecare zi mai mult, în interesul po
poarelor noastre și al luptei comune contra imperialis
mului și tuturor celorlalte forțe retrograde.

Cu cea mai înaltă considerațiune.
ALPHONSE MASSAMBA-DEBAT 

Președintele Republicii Congo 
Brazzaville

Domnului președinte
al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
România, rog pe Excelența Voastră să primească 
caldele mele felicitări și cele mai bune urări pe care 
le exprim pentru fericirea dumneavoastră personală 
și pentru prosperitatea poporului român.

SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

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

BUCUREȘTI
Din partea mea, a guvernului federal militar și a 

poporului din Nigeria, vă transmit dv. și întregului 
popor din România felicitările mele cordiale și cele 
mai călduroase urări cu prilejul fericit al aniversării 
Zilei eliberării dv. Fie ca legăturile de prietenie exis
tente între țările noastre să se dezvolte și întărească 
continuu Transmit cele mai bune urări pentru feri
cirea Excelenței Voastre și pentru continua prosperi
tate a poporului român.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea considera
ției și stimei mele celei mai înalte.

General-maior YAKUBU GOWON 
Șeful guvernului federal militar 

și comandant șef 
al forțelor armate

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

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a țării dumnea
voastră, guvernul și poporul Maltei mi se alătură ca 
să vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului 
român cele mai sincere felicitări și urări de fericire 
și prosperitate continuă.

Guvernul Maltei așteaptă stabilirea relațiilor diplo
matice între țările noastre.

MAURICE DORMAN 
Guvernator general

Excelenței Sale Domnului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
în numele meu, al guvernului și al poporului din 

Sierra Leone, transmit Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului român felicitări cordiale cu ocazia aniver
sării Zilei eliberării naționale.

BANJA TEJAN-SIE 
Guvernator general ad-interim 

zr-ia. ■, . ..i-. ■ ..V."

Din partea ambasadei

R.S. Cehoslovace la București
La ambasada R. S. Cehoslovace 

din București și mie personal îmi 
parvin în aceste zile sute de scri
sori din partea cetățenilor orașului 
București, din toate colțurile țării, 
cît și din partea diferitelor grupe 
de muncitori, vechi membri ai 
P.C.R. și de tineret, prin care 
prietenii români își exprimă calda 
lor simpatie și încredere față de 
țara și popoarele noastre, față de 
partidul nostru comunist, care, în 
aceste zile, trece prin momente așa 
de grele.

Toți acești tovarăși cer ca salutul 
lor și manifestările lor de solidari
tate să fie remise poporului nostru 
și conducătorilor săi, președintelui 
republicii, tovarășului Ludvik 
Svoboda, primului secretar, tovară
șului Alexander Dubcek.

Avînd în vedere că în prezent 
nu putem face față pentru a le 
răspunde tuturor, îi rog să pri
mească pe această cale sincerele și 
frățeștile noastre mulțumiri pentru 
cuvintele frumoase și juste ce 
ne-au fost adresate cu acest prilej 
și care dovedesc nu numai prie
tenia față de popoarele țării noastre, 
dar și o expresie a înaltei solida
rități internaționale.

Ambasada R. S. Cehoslovace vă 
asigură că va transmite salutările

și manifestările de simpatie și soli
daritate primite popoarelor noa
stre imediat ce se va crea posi
bilitatea.

Folosesc acest prilej pentru a 
exprima din nou cele mai sincere 
mulțumiri și toată recunoștința 
noastră conducerii C. C. al P.C.R. 
și personal tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
personal tovarășului președinte Ion 
Gh. Maurer, tuturor organizațiilor 
obștești.

Mulțumim, de asemenea, condu
cerii O.N.T. Carpați și membrilor 
săi, tuturor cetățenilor români pen
tru ajutorul moral și frățesc acor
dat în aceste zile grele turiștilor 
cehoslovaci aflați pe teritoriul Re
publicii Socialiste România, ceea ce 
confirmă din nou sentimentele de 
sinceră prietenie și solidaritate 
care leagă popoarele țărilor noastre.

Mulțumindu-vă dinainte pentru 
bunăvoința dv., vă rog să primiți 
expresia înaltei mele considera- 
țiuni.

Ing. KAREL KURKA, 
ambasador 

extraordinar și plenipotențiar 
al R. S. Cehoslovace 

în Republica Socialistă România

Cronica zilei
Marți dimineața a sosit în Ca

pitală o delegație culturală din 
R. D. Vietnam, condusă de Cu Huy 
Can, adjunct al ministrului cultu
rii, care, la invitația Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, va 
face o vizită în țara noastră.

★
Delegația culturală din Republica 

Democrată Vietnam a fost primită 
în cursul aceleiași zile de Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 ți 31 august. In tară: Vremea 
se va menține ușor instabilă. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi sla
be locale. Vint slab pînă la potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 
20 de grade, iar maximele între 20 
și 30 de grade. In București: Vreme 
relativ călduroasă. Cerul va fi schim
bător, favorabil ploii slabe. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Sărbătorirea zilei de 23 August peste hotare
PARIS. — Ambasadorul Repu

blicii Socialiste România la Paris. 
Constantin Flitan, a oferit în parcul 
ambasadei o recepție la care au 
participat Andre Malraux, minis
trul pentru problemele culturale, 
Rene Capitant, ministrul justiției. 
Yves Guena, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor, Bernard Tricot, 
secretar general la președinția Re
publicii, Herve Alphond, secretar 
general la Ministerul Afacerilor 
Externe. Au luat parte, de aseme
nea, Waldeck Rochet, secretar ge
nerai al P.C.F., Georges Marchais, 
Franțois Billoux, Raymond Guyot, 
Rene Piquet, membri ai Biroului 
Politic ai P.C.F., Georges Seguy, 
secretar general al C.G.T., general 
de divizie' Mitterrand, adjunctul 
șefului statului major al aviației, 
general Metz, guvernatorul orașu
lui Paris, El Mandjra, director ge
neral a.i. al UNESCO, și numeroși 
reprezentanți permanenți pe lingă 
UNESCO, Joe Nordmann, secretar 
general al Asociației internațio
nale a juriștilor democrați, depu- 
tați și senatori, funcționari superi
ori, șefi ai unor misiuni diploma
tice din Paris.

în cursul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
numeroase personalități au expri
mat călduroase urări de fericire și 
prosperitate poporului român, 
subliniind, totodată, prestigiul deo
sebit de care se bucură România 
pe plan internațional. Cu prilejul 
zilei naționale a țării noastre, 
ambasadorul României la Paris a 
rostit o cuvântare radiodifuzată.

TEHERAN. — Pavel Silard, 
ambasadorul român la Teheran, a 
oferit un cocteil la care au partici
pat primul ministru iranian, Hovei- 
da, președintele Senatului, Emami, 
și președintele Medjlisului, Riazi, 
ministrul curții imperiale, Alam 
Assadollah, ministrul de externe, 
Zahedi, precum și alți membri ai 
guvernului, deputați și persoane 
oficiale iraniene. Au fost prezenți, 
de asemenea, șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Teheran, 
ziariști.

HAGA. — Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Haga, dr. 
George Elian, a oferit o recepție.

Au participat Leo de Block, mi
nistrul pentru problemele economi
ce, Pierre Lardinois, ministrul a- 
griculturii, M. G. Nederhorst, prim- 
vicepreședinte al Camerei inferioa
re a parlamentului, deputați, func
ționari superiori din Ministerul de 
Externe olandez. Ministerul Aface
rilor Economice, Ministerul Cultu
rii și alte ministere, reprezentanți 
ai cercurilor industriale și comer
ciale, oameni de artă și cultură, 
ziariști. Au participat, de aseme
nea, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Haga.

BEIRUT. — Ambasadorul român 
în Liban, dr. Iacob Ionașcu, a oferit 
un cocteil în saloanele ambasadei.

La cocteil au participat Fuad 
Butros, ministrul afacerilor exter
ne, Nazem Akary, secretar general 
al Consiliului de Miniștri, Amine 
El Hafez, președintele Comisiei 
parlamentare de politică externă, 
alte personalități politice din Liban, 
precum și reprezentanți ai radioului 
și televiziunii libaneze, oameni de 
afaceri etc. Au luat parte, de a- 
semenea, ambasadorii mai multor 
țări acreditați în Liban.



viața internațională
COMUNICAT 

cu privire la convorbirile 
sovieto - cehoslovace

MOSCOVA 27. — Agenția TASS 
transmite textul integral al comu
nicatului cu privire la convorbirile 
sovieto-cehoslovace:

în zilele de 23—26 august 1968, 
au avut loc la Moscova convorbiri 
sovieto-cehoslovace la care au par
ticipat : din partea sovietică — 
L. I. Brejnev, secretar general al 
G.O. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
N. V. Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., G. I. Voro
nov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R.,
A. P. Kirilenko, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., se
cretar al C.C. al P.C.U.S., D. S. Po- 
leanski, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., M. A. Suslov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S. t secretar al C.C.. al 
P.C.U.S., A. N. Șelepin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele C.C.S. din 
U.R.S.S., P. E. Șelest, membru al 
Biroului Politic al C.G. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.G. din 
Ucraina, K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., B. N. Ponoma- 
riov, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
A. A. Greciko, ministrul apărării 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.

Din partea cehoslovacă — L. 
Svoboda, președintele R. S. Ceho
slovace, A. Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C.C., J. Smrkovsky, 
președintele Adunării Naționale 
a R.S.C., membru al Prezidiului 
C.G. al P.C.C., O. Cernik, președin
tele guvernului R.S.C., membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.G., V. Bilak, 
membru al Prezidiului G.C. al 
P.C.C., prim-secretar al C.G. al P.C. 
din Slovacia, T. F. Barbirek, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal Slovac. J. Pilier, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.O., E. Rigo, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., J. Spacek, membru al Pre
zidiului G.C. al P.C.C., O. Svestka, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., M. Jakes, președintele Comi
siei Centrale de Revizie și Control 
a C.C. al P.C.C., J. Lenart, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., secretar al C.C. al P.C.C.,
B. Simon, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., G. Husak, 
vicepreședinte ăl guvernului R. S. 
Cehoslovace, A. Indra, secretar al
C. C. al P.C.C., Z. Mlynar, secretar al 
C.G. al P.C.C., M. Dzur, general'-co- 
lonel, ministrul apărării naționale 
al R.S. Cehoslovace, B. Kucera, 
ministrul justiției al R. S. Ceho
slovace, V. Koucky, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace în U.R.S.S.

în cursul convorbirilor au fost 
dezbătute, în cadrul unei discuții 
deschise, tovărășești, problemele le
gate de dezvoltarea actuală a situa
ției internaționale, activizarea unel
tirilor imperialismului împotriva 
țărilor socialiste, situația din Ceho
slovacia în ultimul timp și intra
rea temporară pe teritoriul R. S. 
Cehoslovace a trupelor celor cinci 
țări socialiste.

Părțile și-au exprimat ferma con
vingere comună că în actuala situa
ție principalul constă în înfăptuirea 
hotărîrilor comune adoptate la Cier- 
na nad Tissou și a prevederilor și 
principiilor formulate de consfătui
rea de la Bratislava, precum și în 
traducerea în viață cu consecvență 
a măsurilor practice, care decurg

Cuvintarea președintelui Svoboda
PRAGA 27 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, a rostit marți la pos
turile de radio cehoslovace următoarea 
cuvîntare :

Dragi compatrioți, după patru zile 
de convorbiri la Moscova, sîntem din 
nou în mijlocul vostru, în patria noas
tră. Am revenit împreună cu tovarășii 
Dubcek, Cernik, Smrkovsky și alți to
varăși. Nici dumneavoastră, nici nouă 
nu ne-a fost ușor. In gîndurile noastre 
am fost întotdeauna alături de voi și 
nu am încetat să ne gîndim cum trăiți 
aceste zile grele. Sîntem cu adevărat 
fericiți să ne aflăm din nou printre 
voi. Am luat cunoștință cu cei mai 
profund regret de pierderile a ceea ce 
este cel mai prețios, adică viețile o- 
menești, în majoritate vieți tinere. Re
simțim o profundă compasiune pentru 
durerea celor apropiați lor și a prie
tenilor lor.

în convorbirile noaslre am fost sus
ținuți de manifestările nenumărate ale 
încrederii voastre. Vă aduc cele mai 
sincere mulțumiri pentru aceasta. Sînt 
convins că nu v-am înșelat această 
încredere. Ceea ce ne-a ajutat în egală 
măsură au fost înțelepciunea și disci
plina de care ați dat dovadă cu toții, 
cehi și slovaci, oameni ai muncii și 
militari ai forțelor noastre armate.

Evenimentele care s-au petrecut în 
țara noastră în ultimele zile amenin
țau în fiecare moment să aibă cele 
mai tragice consecințe. In calitate de 
soldat știu bine ce vărsări de sînge 
putea antrena o înfruntare între cetă
țeni și o armată dispunînd de mijloa
cele cele mai moderne. Acesta este 

din înțelegerea la care s-a ajuns în 
cursul convorbirilor.

Partea sovietică a declarat că în
țelege și sprijină poziția conducerii 
P.C.C. și R.S.C. care intenționează 
să pornească de la hotărîrile adop
tate de plenarele din ianuarie și 
mai ale C.C. al P.C.C. în scopul per
fecționării metodelor de conducere 
a societății, dezvoltării democrației 
socialiste și întăririi orînduirii so
cialiste pe baza marxism-leninis- 
mului.

S-a ajuns la o înțelegere asupra 
măsurilor al căror țel este norma
lizarea cît mai grabnică a situației 
din R. S. Cehoslovacă. Conducă
torii cehoslovaci au informat des
pre măsurile imediate preconizate 
și adoptate de ei în acest scop.

Din partea cehoslovacă s-a de
clarat că întreaga activitate a or
ganelor de partid și de stat pe 
toate liniile de acțiune va fi în
dreptată spre asigurarea unor mă
suri eficiente care să slujească pu
terii socialiste, rolului conducător 
al clasei muncitoare și al partidu
lui comunist, intereselor dezvoltă
rii și întăririi relațiilor de priete
nie cu popoarele Uniunii Sovietice 
și ale întregii comunități socialiste.

Conducătorii sovietici, exprimînd 
năzuința unanimă' a popoarelor 
U.R.S.S. spre prietenie și frăție cu 
popoarele Cehoslovaciei socialiste, 
și-au reafirmat hotărîrea de a co
labora în modul cel mai larg și 
cel mai sincer pe baza respectului 
reciproc, egalității în drepturi, in
tegrității teritoriale, independenței 
și solidarității socialiste.

Trupele țărilor aliate, care au in
trat temporar pe teritoriul Ceho
slovaciei, nu se vor amesteca în tre
burile interne ale Republicii Socia
liste Cehoslovace. A fost realizată 
o înțelegere cu privire la condi
țiile retragerii acestor trupe de pe 
teritoriul ei, pe măsura normaliză
rii situației în R. S. Cehoslovacă.

Partea cehoslovacă a informat că 
comandantul suprem al forțelor ar
mate ale Cehoslovaciei a dat aces
tora ordine corespunzătoare pentru 
a nu fi permise incidente și con
flicte în stare să provoace tulbura
rea liniștii și a ordinii publice. De 
asemenea, a dat indicații Coman
damentului militar al R. S. Ceho
slovace să se afle în contact cu Co
mandamentul trupelor aliate.

în legătură cu discutarea în 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
ășa-zisei probleme privind situația 
din Cehoslovacia, reprezentanții 
R.S.C. au declarat că partea 
cehoslovacă nu s-a adresat cu 
rugămintea de a se supune această 
problemă spre examinare Consiliu
lui de Securitate, și cer retragerea 
ei de pe ordinea de zi.

Conducătorii P.C.U.S. și condu
cătorii P.C.C. și-au reafirmat 
hotărîrea de a promova neabătut 
pe arena internațională o politică 
în interesul consolidării solidarită
ții comunității socialiste, apărării 
cauzei păcii și securității interna
ționale.

Uniunea Sovietică și Cehoslova
cia vor da, ca și pînă acum, o 
ripostă hotărîtă forțelor militariste, 
revanșarde și neonaziste, care cau
tă să revizuiască rezultatele celui 
de-al doilea război mondial, să 
violeze integritatea frontierelor 
existente în Europa. A fost reafir
mată hotărîrea de a îndeplini 
neabătut toate angajamentele asu
mate de ele în virtutea tratatelor 
multilaterale și bilaterale, înche
iate între statele socialiste, să în
tărească puterea de apărare a co
munității socialiste, să sporească 
eficiența Tratatului defensiv de la 
Varșovia.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, tovărășeas
că și de prietenie.

motivul pentru care am considerat că 
este de datoria mea, în calitate de 
președinte, să fac totul pentru a evita 
ca aceasta să se producă, pentru a nu 
curge în mod inutil sînge între na
țiuni care au trăit întotdeauna în 
prietenie și pentru a veghia în același 
timp ca interesele fundamentale ale 
patriei și poporului nostru să fie apă
rate.

Nu vreau să vă ascund realitatea, 
Șl anume că urmele dureroase ale eve
nimentelor din ultimele zile vor dura 
mult timp. Avem însă interes sincer 
pentru reînnoirea încrederii și colabo
rării sincere între țări care s-au unit 
prin destin pe aceeași cale. Locul țării 
noastre în lumea actuală este, și nu 
poate fi în altă parte, decît în comu
nitatea socialistă. După cum am sub
liniat deja în cuvîntările mele prece
dente, am plecat la Moscova în ve
derea convorbirilor, cu acordul gu
vernului republicii noastre. Scopul a- 
cestora l-am considerat soluționarea 
situației complicate, reluarea rapidă a 
activității normale a organelor consti
tuționale și a altor instanțe legitime 
ale statului nostru socialist, ale socie
tății noastre și a conducătorilor săi. 
După cum v-am înștiințat încă de la 
Moscova și după cum vă puteți con
vinge voi înșivă, revin însoțit de toți 
acești tovarăși care își reiau imediat 
funcțiile care li s-au încredințat pe 
cale democratică și pe care i-ați susți
nut cu totală încredere. Acesta este 
primul pas important spre revenirea 
la o viață normală în patria noastră.

De această normalizare este, bineîn
țeles, legată plecarea de pe teritoriul 

republicii noastre a trupelor Uniunii 
Sovietice și ale altor țări socialiste. Am 
ajuns la un acord de principiu privind 
retragerea progresivă și completă a 
forțelor de ocupație. Pînă atunci, pre
zența lor este o realitate politică, în
țelepciunea și disciplina de care ați 
dat dovadă pînă în prezent sînt con
diția soluționării definitive a acestei 
probleme. Vă spun aceasta pe deplin 
conștient de răspunderile mele în ca
litate de președinte, patriot și soldat.

Dragi prieteni, în cursul ultimelor 
zile ne-ați copleșit pe noi, reprezen
tanții constituționali ai statului, și pe 
conducătorii P.C.C., cu manifestări de 
încredere și atașament față de socia
lism. Aceasta este un mare capital și 
o mare forță pe care vom conta pen
tru asigurarea dezvoltării viitoare pc 
calea socialismului.

Potrivit hotărîrilor plenarelor Comi
tetului Central din ianuarie, aprilie și 
mai a.c. vom continua să dezvoltăm 
sistemul socialist și să întărim carac
terul său umanist și democratic, după 
cum s-a arătat în programul de acțiu
ne al P.C.C. și în declarația guver
nului.

împreună cu întreg frontul națio
nal, dorim să construim țara noastră 
ca o adevărată patrie a oamenilor 
muncii. Nu ne vom abate nici măcar 
un singur pas de la această hotărâre. 
Nu vom permite ca aceste obiective 
să fie folosite în mod greșit. In acest 
scop trebuia să organizăm munca 
noastră în mod consecvent.

Ne adresăm vouă, dragi concetă
țeni, vouă, muncitori, țărani, intelec
tuali, vouă, tinerii mei prieteni. în a- 
ceste zile dificile vă adresez un apel 
la unitate și vă rog să dați dovadă 
și pe viitor de înțelepciune și chib
zuință.

Ședinfa 
guvernului 
cehoslovac

FRAGA 27. — Corespondentul
Agerpres, Eugen Ionescu transmi
te : Marți dimineață a avut loc 
ședința guvernului cehoslovac con
dusă de președintele acestuia, 
Oldrich Cernik. Guvernul a discu
tat activitatea sa în decursul ulti
melor zile, și a ascultat informarea 
referitoare la discuțiile purtate de 
delegația conducătorilor de partid 
și de stat cehoslovaci la Moscova. 
Membrii guvernului au salutat în 
mijlocul lor prezența președintelui 
Republicii, Ludvik Svoboda. Gu
vernul apelează la cetățeni să 
păstreze calmul și liniștea necesa
re înfăptuirii măsurilor de norma
lizare a vieții în țară. Asupra tu
turor acestor măsuri guvernul va 
informa permanent opinia publică.

Totodată, s-a anunțat că marți 
va lua cuvîntul în fața populației 
președintele Republicii, Ludvik 
Svoboda, și primul secretar al C.C. 
al P.C.C., A. Dubcek, și miercuri 
vor rosti cuvântări J. Smrkovsky, 
președintele Adunării Naționale, 
și O. Cernik, președintele guver
nului cehoslovac.

în același timp, Adunarea Na
țională s-a întrunit sub președin
ția lui Josef Smrkovsky, care a 
prezentat o dare de seamă asupra 
convorbirilor de la Moscova.

Consfătuire 
a delegațiilor 
din unele țări 

socialiste
MOSCOVA — TASS transmite : La 

invitația C.C. al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic, la Moscova s-au aflat 
delegațiile de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Bulgaria, 
formată din T. Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria,
B. Velcev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar; de
legația Republicii Populare Ungare 
din care au făcut parte J. Radar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., J. 
rock, membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Guvernului 
Revoluționar, Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Z. Komocsin, membra al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.; delegația Republicii Demo
crate Germane, din care au făcut parte 
W. Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., W. Stoph, membra al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., E. Honekker, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.; delegația Republicii Popu
lare Polone, din care au făcut parte 
W. Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., J. Cyrankiewicz, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, Z. Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Delegațiile țărilor menționate, îm
preună cu delegația de partid și gu
vernamentală a U.R.S.S., alcătuită din 
L. I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., N. V. Podgornîi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., au avut o consfă
tuire și au avut consultări în proble
me legate de situația din Cehoslova
cia, și au adoptat în unanimitate ho
tărîrea corespunzătoare.

Discursul lui Alexander Dubcek Vietnamul de sud

PRAGA 27. — Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a rostit marți seara următo
rul discurs la posturile de radio ceho
slovace.

Dragii mei compatrioți, dragi tova
răși. îmi este greu să găsesc cuvin
tele prin care aș putea să exprim re
cunoștința pentru uriașele voastre ma
nifestări de încredere în mine și to
varășii mei, în timp ce așteptați în
toarcerea noastră. înalta voastră ținu
tă morală, atitudinea voastră rezona
bilă și siguranța că toți conducătorii 
partidului și membrii organelor cen
trale vor reveni în funcțiile lor nu 
au fost dezamăgite. Noi sîntem din 
nou printre voi, și ne-am reluat mun
ca. Vă mulțumim.

Putem să reluăm activitatea orga
nelor centrale ale republicii noastre, 
Adunării Naționale și guvernului, pre
cum și cea a Frontului Național. A- 
ceastă activitate și viața poporului 
nostru se vor desfășura într-o situație 
a cărei realitate nu depinde doar de 
voința noastră. Noi sîntem tot timpul 
conștienți de acest fapt, după cum 
ați simțit și voi, și după cum vă dați 
desigur seama.

A fost marele merit al poporului 
nostru că și-a păstrat sîngele rece și 
a răspuns apelului Prezidiului Comite
tului Central al P.C. din Cehoslova
cia, președintelui republicii, Ludvik 
Svoboda, și guvernului republicii, evi- 
tînd astfel ciocniri directe de mare 
anvergură și vărsări de sînge tragice. 
Trebuie să împiedicăm cu orice preț 
noi suferințe și noi pierderi, deoarece 
aceasta nu ar schimba cu nimic situa
ția reală, și situația anormală în care 
se află țara noastră s-ar prelungi.

Dacă sîntem hotărîți să împiedicăm 
vărsări de sînge, aceasta nu înseamnă 
că noi sîntem dispuși să supor
tăm pasiv situația de fapt. 
Dimpotrivă, facem totul pentru a 
găsi — și sîntem convinși că vom 
reuși — căile și mijloacele de a dez
volta și realiza împreună cu voi toți 
politica ce ne va readuce în cele din 
urmă la o situație normală. Noi ne-am 
întărit această convingere în urma re
zultatelor obținute în convorbirile duse 
de reprezentanții statului nostru, ai 
partidului nostru și ai Frontului Na
țional cu interlocutorii sovietici, con
vorbiri pe care le-am încheiat ieri la 
Moscova.

Conducătorii sovietici vor și ei să 
contribuie la normalizarea relațiilor 
noastre. în aceste condiții avem da
toria de a găsi o ieșire din situația ac
tuală din Cehoslovacia. In primul rînd 
este vorba astăzi de plecarea treptată 
ă trupelor celor cinci puteri de pe 
teritoriul republicii noastre. Orice ne
încredere în această privință este ne
întemeiată și ar fi dăunătoare. Acor
dul cu privire la această evacuare 
este condiția primordială a întregii 
noastre evoluții viitoare. Ne-am înțe
les ca trapele să părăsească imediat 
orașele și satele, plecînd spre destinații 
precise. Aceasta depinde însă, desigur, 
de capacitatea diverselor autorități 
cehoslovace de a asigura ordinea și o 
viață normală. Guvernul cehoslovac a 
luat încă de pe acum măsuri pentru 
ca organele sale să facă ceea ce este 
necesar pentru normalizarea vieții pu
blice. Ar fi foarte nerațional și pri
mejdios de a se încerca să se întîrzie, 
prin orice mijloc, deplasările și, în 
cele din urmă, plecarea de pe terito
riul nostru a forțelor celor cinci state, 
deoarece scopul final al acțiunii noas
tre este retragerea totală a acestor 
trupe, și aceasta cît mai curînd posi
bil. Pe baza convorbirilor de la Mos
cova, guvernul nostru întreprinde o 
acțiune concretă în acest sens. Chiar 
în această noapte, unități au părăsit 
unele orașe și este în curs evacuarea 
unor clădiri și poziții din Praga. Sînt 
în discuție alte aranjamente în acest 
sens.

Vă cerem, dragi compatrioți, să ne 
ajutați ca să ne opunem prin toate 
mijloacele tuturor provocărilor elemen
telor care au interes să agraveze și 
mai mult situația, care este și așa 
destul de încordată, provocări îndrep
tate de unele persoane și împotriva 
socialismului. în situația actuală, noi 
avem o mare nevoie de ordine, avem 
nevoie de disciplină din partea tuturor 
cetățenilor, locuitori ai patriei noastre 
cehoslovace socialiste, calitate de care 
ei au dat dovadă pînă în prezent. 
Va fi nevoie și mai mult în viitor de 
această disciplină, deoarece miza este 
într-adevăr uriașă și totul depinde de 
atitudinea noastră, de munca noastră 
și de sprijinul acordat de voi efor
turilor noastre. Vreau, de asemenea, 
să vă atrag atenția, cu toată seriozi
tatea necesară, asupra următorului 
fapt: pentru revenirea la normal, com
portarea și actele fiecărui individ nu 
trebuie să fie apreciate în funcție de 
un climat pătimaș și ignorind faptele.

In situația noastră complexă nu tre
buie să ne lăsăm duși de patimi. 
Intr-un astfel de climat, cu greu am 
putea rămîne stăpîni pe situație și 
normaliza viața în țară. Credeți-mă, 
vom face tot ce depinde de noi. Re
venirea la o situație normală este con
diția primordială pentru a ne putea 
concentra din nou eforturile, fără a 
comite greșeli grave și fără a suferi 
întîrzieri, pentru a' căuta acea cale 
în care, împreună cu noi, v-ați pus 
încrederea și în care presupun că mai 
credeți încă, deși astăzi trăim și mun
cim în condiții grele.

Am interpretat sprijinul vostru și îl 
interpretăm și acum ca pe un sprijin 
acordat ideii unei evoluții a socialis
mului în republica noastră, așa cum a 
fost ea definită de plenara din ianua
rie a P.C. din Cehoslovacia și în mo
mentul pregătirilor în vederea Con
gresului extraordinar al partidului. 
Acest sprijin ne încurajează cu atît 
mai mult în aceste momente dificile 

și ne determină să perseverăm în ve
chile noastre eforturi, pentru a con
cretiza principiile umanismului și so
cialismului.

Deși poate părea paradoxal să spu
nem acest lucru tocmai astăzi, trebuie 
să avem încredere în forțele noastre, 
în poporal nostra, pentru că numai 
prin unitate și prin unitatea acțiuni
lor noastre, vom putea asigura succe
sul politicii noastre. Ne reluăm sar
cinile hotărîți să creăm condițiile ne
cesare continuării acestei politici, pe 
cît posibil cu minim de greșeli. Nu 
va fi ușor și va trebui să depunem 
mari eforturi. Aceasta este realitatea 
de la care trebuie să pornim pentru 
a ne înfăptui misiunea. Ignorarea fap
telor reale nu ar putea duce decît la 
aventuri și anarhie. Acest lucru ar fi 
nefast pentru înfăptuirea sarcinilor 
importante care ne așteaptă. Știți bine 
că noua situație din țara noastră ne 
ridică în față probleme noi. Apar unele 
puncte de vedere noi, dar ceea ce ne 
trebuie de urgență este, dacă se poate, 
consolidarea și revenirea la normal.

Știu că va fi foarte complicat, dar 
trebuie să considerăm aceasta ca o 
condiție dc bază pentru continuarea 
activității noastre. In consecință, spe
răm că veți continua ca și pînă acum, 
bazîndu-vă pe o analiză realistă a si
tuației, să ne acordați încrederea voas
tră și să participați activ, chiar de 
astăzi, și chiar în cazul în care noi 
am fi nevoiți să luăm măsuri tempo
rare, limitînd democratizarea și liber
tatea de exprimare, care deja au fost 
atinse. Aceste măsuri noi nu le-am fi 
luat niciodată într-o situație normală. 
Vă rog să înțelegeți perioada în care 
trăim.

Cu cît mai repede vom reuși să 
normalizăm situația din țară, cu cît 
sprijinul dv. va fi mai mare, cu atît 
mai repede vom putea lua noi mă
suri, cu atît mai repede vom putea 
face noi pași pe calea pe care am 
pornit după plenara din ianuarie. Nu 
vrem să căutăm singuri calea pentru 
soluționarea problemelor noastre. Nu 
ne bazăm numai pe forțele noastre 
proprii, ci în primul rînd pe forțele 
dumneavoastră, pe forța dumneavoas
tră morală, pe caracterul dumneavoas
tră, pe modul dumneavoastră de a 
gîndi independent, care trebuie să fie 
chibzuit și care trebuie să pornească 
de la realitatea creată în țara noastră.

Acest lucru nu se poate ignora. 
Acestei stări de lucruri nu-i co
respunde, de asemenea, poziția 
adoptată de unele posturi de radio 
care, după transmiterea discursului to
varășului Svoboda, au răspîndit neîn
credere și. îndoieli față de rezultatele 
convorbirilor de la Moscova și cu-pri- 
vire la măsurile care se pregătesc în 
legătură cu plecarea trupelor. Atra
gem atenția în mod serios asupra unor 
astfel de acțiuni.

Cuvintele înflăcărate se transmit 
ușor în eter, însă trebuie privit acest 
lucru cu răspundere, pentru a nu se 
mai pierde noi vieți omenești și pen
tru a evita daunele materiale care 
deja în prezent sînt mari. Sprijinul dv., 
calinul, chibzuință, și activitatea or
ganelor de partid, la toate eșaloanele 
activitatea activiștilor de partid și a 
tuturor organizațiilor sociale și de 
masă au reconfirmat în această zi con
vingerea pe care am cîștigat-o după 
plenara din ianuarie a.c. că este ne
cesară o legătură strînsă cu poporul, 
că trebuie să ne sfătuim cu acesta, să 
ne sprijinim pe experiența și rațiunea 
acestuia, să ținem seama de părerile 
poporalul în politica noastră. Vrem 
să procedăm și în continuare în felul 
acesta.

Știu în fața căror idealuri vă aflați, 
i știu că niciodată nu veți renunța la 

ideile socialismului, umanismului, in
dependenței naționale și suveranității 
de stat cehoslovace. Vă asigur și a- 
ceasta o spun în fața dv., a tuturor, 
că în viața mea nu pot și nici nu 
vreau să trăiesc altfel decît să lucrez 
pentru realizarea acestor idealuri ale 
poporului meu. Animat de această 
idee am purtat convorbiri, zilele tre
cute, împreună cu ceilalți tovarăși, a- 
nimat de această idee vreau să lucrez 
și să servesc interesele patriei mele și 
de acum înainte. Există foarte multe 
probleme la care trebuie să cauți și 
să dai răspuns. Dv. înșivă știți cel mai 
bine cît de multe întrebări noi, pri
vind destinul nostru, au apărat în ul
tim» săptămînă, începînd cu restabili
rea ordinii și plecarea trupelor, și con
tinuând cu soluționarea multor pro
bleme privind viața noastră cotidiană.

Toate acestea necesită răspunsuri 
bine gîndite care să fie date cît mai 
urgent.

Vă asigur că vrem ca împreună cu 
dv. să stabilim cît mai repede poziția 
noastră în situația actuală și să înce
pem cît mai repede să rezolvăm treptat 
problemele cele mai urgente.

Permiteți-mi să adresez cîteva 
cuvinte tuturor comuniștilor, membri
lor și activiștilor partidului nostru.

Tovarăși și tovarășe,
Noi toți, fie că lucrăm în organiza

țiile de bază, sau în cele mai înalte 
funcții de partid, sîntem puternici nu
mai atunci când ne bucurăm de în
crederea întregului partid și cînd 
partidul se bucură de încrederea po
porului. Sîntem de părere că trebuie 
să rezolvăm cu mult spirit de răs
pundere toate problemele care cores
pund intereselor poporului, chiar și în 
condițiile actuale extraordinare și deo
sebit de grele. Pentru partid ar fi cea 
mai mare nenorocire dacă nu s-ar 
manifesta încredere în nucleul său 
sănătos, în toate forțele care au realizat 
politica partidului după plenara din 
ianuarie.

Aceasta ar însemna în mod inevita
bil destrămarea acelei forțe care este 
singura capabilă să conducă popoa

rele noastre la ieșirea cu succes din 
această situație complicată. Vrem ca 
voi, membri și activiști de partid, care 
în ultimele zile ați lucrat în țară, să 
ne înțelegeți pe noi, care am purtat 
convorbiri în afara țării noastre.

Vom discuta în timpul cel mai 
scurt toate problemele care au apărut 
datorită împrejurărilor excepționale. 
Rog toți activiștii comitetelor regiona
le și raionale de partid și ai organiza
țiilor de bază, delegații la Congresul 
extraordinar, ca timp de cîteva zile, 
cît va mai dura această situație excep
țională, să respecte în munca de 
partid acele instrucțiuni pe care le 
dau în calitate de prim-secretar al 
Comitetului Central.

Vorbesc despre acest lucru, deoare
ce va trebui ca împreună cu ceilalți 
tovarăși care au lucrat în raioane și 
regiuni, cît și în organele centrale, să 
mă sfătuiesc cu privire la noile măsuri 
care vor trebui luate în vederea unirii 
tuturor comuniștilor, la toate nivelele, 
a tuturor comuniștilor care au lucrat în 
țară pentru realizarea în continuare 
a politicii partidului nostra.

Preiau totodată funcția mea de co
mandant al gărzilor muncitorești care 
mi-a fost încredințată.

Peste cîteva zile vom discuta toate 
problemele în cadrul unei plenare a
C.C.  al P.C.C., la care vor participa 
reprezentanți ai delegaților la cel de-al 
14-lea Congres.

Trebuie să discutăm cu acei activiști 
de partid care au lucrat în țară în pe
rioada cînd eu și alți tovarăși n-am 
putut contribui, împreună cu ei, la 
activitatea partidului nostru.

Vreau să vă spun deschis că expe
riența plătită scump ne-a învățat că 
trebuie să realizăm politica noastră în 
mod hotărât și consecvent.

Trebuie să fim atenți ca situația ac
tuală complicată să nu fie folosită de 
acele forțe și tendințe cărora socia
lismul le este străin.

In viitor vom apăra în mod consec
vent politica socialistă a Cehoslova
ciei.

Stimați ascultători, vă rog să mă 
scuzați daqă pe parcursul discursului 
au apărut pauze. Cuvîntarea a fost 
improvizată. Cred că înțelegeți de ce 
a fost provocată această stare de lu
cruri.

Noi toți, cei care am purtat con
vorbiri zilele trecute la Moscova, vă 
sîntem profund recunoscători pentru 
munca chibzuită, comunistă, fără de 
care n-ar fi fost posibilă menținerea 
situației, asigurarea moralului și uni
tății politice. Aș dori să mulțumesc 
armatei și securității statului, cît Și 
gărzilor muncitorești, pentru faptul că 
în rîndul lor s-a manifestat un înalt 
factor moral, care a contribuit la înlă
turarea unor mari conflicte.

Acest lucru este foarte bun și tot 
așa trebuie lucrat și în continuare, 
conform ordinului președintelui Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

Vă mulțumim din inimă dv. și în
tregului popor. Credeți-mă că încre
derea dv. este o mare obligație pen
tru noi, obligație pe care nu o vom 
uita niciodată în viață și pentru fap
tele noastre ne vom simți întotdeauna 
răspunzători în fața dv.

înțelegem munca noastră ca un ser
viciu adus poporului nostru, patriei 
noastre socialiste. Toți știm astăzi că 
drumul în continuare nu va fi ușor, 
ci complicat, mai complicat decît ni 
l-am imaginat pînă nu demult, din 
punct de vedere al realizării progra
mului de acțiune. însă, oricum ar mer
ge viața, și azi, în această perioadă, 
trebuie să fim conștienți că trebuie 
să ne gîndim cum să realizăm inten
țiile politicii noastre de după ianua
rie, cum să realizăm, în această situa
ție și condiții noi apărute, programul 
P.C.C., program aprobat de noi în 
ianuarie, aprilie și în alte hotărîri.

Altfel nici nu este posibil să mer
gem în continuare. Pe aceste poziții 
am stat și stăm și astăzi. De la a- 
ceastă politică vom pleca în rezolva
rea sarcinilor perioadei următoare.

Situația nouă apărută nu schimbă 
cu nimic faptul că poporul nostru 
face parte din rîndul popoarelor co
munității socialiste. Credem că indife
rent de tot ce s-a întâmplat,--de ce 
trăim azi, relațiile dintre popoarele 
noastre și popoarele celorlalte țări so
cialiste se vor reface, astfel încât să 
fie în concordanță cu această reali
tate. Altfel nu pot spune. Tocmai pen
tru faptul că cehii și slovacii au un 
caracter profund uman, oameni cu 
sentimente internaționaliste, credem că 
ei le vor manifesta și față de poporul 
sovietic, față de oamenii muncii din 
U.R.S.S. și din celelalte țări socialiste. 
La acestea nu trebuie să renunțăm, 
deoarece nu muncim numai astăzi, ci 
și mîine, iar relațiile acestea vor fi 
îndreptate spre apropieiea de aceste 
popoare, pentru ca relațiile să se re
facă, astfel îneît să fie în concordanță 
cu faptul că popoarele noastre, cît și 
alte popoare, sînt socialiste.

Vă rog, nu admiteți provocări. Nu 
admiteți pătrunderea panicii în rându
rile noastre. Nu ne rămîne altceva în 
aceste clipe grele, decît să ne încordăm 
toate forțele, toată inteligența pentru 
a face față muncii viitoare.

Nu dispare un popor care reușește 
să se conducă după rațiunea și con
știința sa.

Vă rog pe toți, scumpii mei conce
tățeni, cehi și slovaci, comuniști și 
membri ai altor partide politice din 

frontul național, rog pe toți muncitorii, 
țăranii, intelectualitatea noastră, între
gul nostru popor să rămânem uniți, 
liniștiți, hotărîți. Să înțelegem că nu
mai în aceasta și în credința noastră 
în socialism, în cinstea, eforturile și 
caracterul nostru este garanția mersu
lui nostru înainte.

ATACURI S1IMUITANE 
ALE fftRniOR 
PATRIOTICE

I SAIGON 27 (Agerpres). — For- 
H țele patriotice din Vietnamul de 
I sud au supus în noaptea de luni 
I spre marți unui puternic tir de 
H mortiere o serie de obiective mili

tare americano-saigoneze aflate în 
sectorul Hau Nghia. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, pes
te 100 de obuze au căzut, asupra 
orașului Hau Nghia, situat la 
35 km vest de Saigon, iar 27 asu
pra cartierului general al diviziei 
a 25-a de infanterie saigoneză de 
la Dux Hoa. In cursul acestui atac, 
cinci militari saigonezi au fost 
omorîți, iar alți 22 răniți.

I
Pe de altă parte, agenția Reuter 
transmite că forțele patriotice sud- 
vietnameze au lansat luni noaptea 
și marți dimineața o serie de ac
țiuni ofensive concomitente asupra 
bazelor militare americane de la 
Dong Ha, Cua Viet și Cam Lo. 
Atacurile patrioților s-au soldat cu 
42 de militari americani ujcir't și 
răniți, adaugă agenția aminte ci
tind declarația unui purtător t J cu
vânt al comandamentului militar 
de la Saigon.

Lupte violente continuă, de ase
menea, în regiunea de junglă Duc 
Lap, precum și în provinciile Tay 
Ninh, Binh Long și Quang Duc.

După cum anunță agenția 
V.N.A., forțele armate ale 
Ft. D. Vietnam au doborit la 
26 august trei avioane ale 
S.U.A. In acest fel, numărul 
total al avioanelor militare a- 
mexicane doborite tn R. D. 

w Vietnam a ajuns la 3 116.

întrevedere
C. Mănescu-U Thant

NEW YORK 27 (Agerpres). — A- 
genția U.P I. informează: Președin
tele Adunării Generale a O.N.U., 
Gorneliu Mănescu, ministru] aface
rilor externe al României, care se 
găsește la New York, s-a întîlnit 
marți cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant. Ei au purtat discu
ții asupra unor teme legate de ac
tivitatea curentă a Națiunilor U- 
nite.

AGENȚIILE 

DE PRESĂ 

TRANSMIT:

La Paris au avut Ioc di
verse ceremonii consacrate săr
bătoririi împlinirii a 24 de ani de la 
eliberarea capitalei Franței de sub 
ocupația nazistă. La aceste manifestări 
au participat oficialități, reprezentanți 
ai unor partide, organizații de masă și 
asociații, precum și mii de parizieni.

In ședința de marți a Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare a fost prezentat 
un memorandum al țărilor neanga
jate, Brazilia, Birmania, Etiopia, In
dia, Mexic, Nigeria, Suedia, R.A.U. în 
care acestea își precizează poziția față 
de experiențele nucleare subterane și 
din atmosferă, precum și față de pro
blema folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice. A fost dezbătut, de a- 
semenea, un raport pregătit de cei doi 
copreședinți, care urmează să fie pre
zentat Adunării Generale a O.N.U.

La Lisabona s a anunțat că 
poliția de securitate a arestat șase 
membri ai organizației „Liga de uni
une și acțiune revoluționară" (LUAR), 
organizație clandestină, ostilă regimu
lui condus de Salazar, al cărei sediu 
se află la Paris.

Declarația delegației 
cehoslovace la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager- 
pres). — La 26 august, delegația 
cehoslovacă a publicat o declara
ție în care se arată că în >umina 
convorbirilor de la Moscova din
tre conducători ai Cehoslovaciei și 
ai Uniunii Sovietice, „Republica So
cialistă Cehoslovacă nu este de pă
rere că dezbaterea din Consiliul de 
Securitate ar putea duce la o so
luție a acestei probleme importan
te". Delegația a primit instrucțiuni 
„să nu-și continue participarea la 
dezbatere".
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