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Joi seara a avut loc în Sala Pa
latului Republicii adunarea festivă 
consacrată aniversării a 20 de ani 
de la înființarea Securității Sta
tului.

Primiți cu vii aplauze ți urale, 
în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Dumi
tru Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, Secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Stănescu, pre
ședintele Consiliului Securității 
Statului, Ion Iliescu, prim-secretar

al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, generali și 
ofițeri superiori din Consiliul Secu
rității Statului, reprezentanți ai oa
menilor muncii din Capitală.

în sală erau prezenți membri ai 
al P.C.R., ai Consiliului de 

conducerii 
Statului, 
Armate, 

Interne și 
activiști de

C.C.
Stat și ai guvernului, ai 
Consiliului Securității 
Ministerului Forțelor 
Ministerului Afacerilor 
ai altor ministere, 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superi
ori, lucrători din aparatul central 
și teritorial de securitate, numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni din

întreprinderile Capitalei, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

La începutul festivității a fost in
tonat Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. Adunarea a 
fost deschisă de tovarășul Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

S-a dat citire Decretului Consi
liului de Stat prin care, pentru ac
tivitate îndelungată în cadrul or
ganelor Securității Statului și me
rite deosebite în muncă, cu prile
jul împlinirii a 20 de ani de la 
înființarea Securității Statului, se 
conferă ordine și medalii ale Re

publicii Socialiste România unui 
număr de peste 1100 lucrători din 
Securitatea Statului. Este un 
semn de prețuire a activității des
fășurate de lucrătorii securității în 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului român care și-au dus 
la îndeplinire misiunile 
răspundere încredințate 
și guvern.

într-o atmosferă de 
entuziasm, tovarășul
Ceaușescu a înmînat înaltele dis
tincții unor generali și ofițeri pre
zenți la adunare.

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie să încep prin a vă 
transmite dv., tuturor lucrătorilor 
Securității Statului, un salut căl
duros din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat, a guvernului patriei noastre 
cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la înființarea organelor de secu
ritate I (Aplauze).

In aceste decenii, organele 
Securității Statului au desfășurat 

activitate intensă, au dus o 
luptă neobosită împotriva dușma
nilor construcției socialismului, a 
celor care nu au înțeles năzuințele 
poporului nostru și au încercat să 
oprească sau să împiedice făurirea 
viitorului liber și luminos al patriei 
noastre. Putem spune că organele 
Securității Statului și-au îndeplinit 
pe deplin misiunea încredințată de 
partid, și-au făcut cu răspundere 
datoria față de popor, față de pa
trie ! (Aplauze îndelungi).

Lupta dusă de întregul popor 
muncitor împotriva fostelor clase 
exploatatoare, a acelora care do
reau să țină pe loc dezvoltarea 
țării și se opuneau făuririi socia
lismului în România s-a desfășu
rat sub conducerea nemijlocită 
partidului, 
victoriile obținute 
nemijlocit 
pi luptei poporului nostru, al 
conducerii 
(Vii aplauze).

Succesele remarcabile realizate 
în construirea socialismului se da- 
toresc, în primul rînd, luptei și 
eforturilor eroicei noastre clase 
muncitoare, care își îndeplinește 
minunat rolul de forță conducă
toare a societății noastre, a între
gului popor, în făurirea societății 
fără clase în România. (Aplauze 
puternice).

Ele se datoresc, totodată, muncii 
și luptei țărănimii noastre, care, 
în alianță cu clasa muncitoare, și-a 
legat pe veci soarta de făurirea so
cialismului și a viitorului luminos, 
comunist, în România ; se datoresc

a
Toate succesele, toate 

sînt rezultatul 
al politicii partidului,

sale de către partid.

activității intelectualității noastre, 
care și-a consacrat întreaga sa 
forță de creație, priceperea și toate 
cunoștințele sale intereselor po
porului, a slujit și slujește nepre
cupețit cauza socialismului, cauza 
construcției vieții noi, cauza inde
pendenței patriei noastre. (Aplauze 
prelungite).

Toate aceste rezultate sînt rodul 
muncii unite a întregului nostru 
popor, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, care 
au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut 
politica partidului — atît în ce pri
vește construcția internă, cît și în 
ce privește activitatea internațio
nală — politică pe deplin corespun
zătoare năzuințelor și intereselor 
vitale ale poporului român, cauzei 
socialismului și păcii 
plauze îndelungate).

Marile cuceriri și 
care au avut loc în 
România se pot exprima sintetic 
în cîteva cuvinte — în aceea că, în 
țara noastră, a învins definitiv și 
pentru totdeauna socialismul! (Vii 
ți îndelungi aplauze).

Avem multe rezultate însufleți- 
toare, în toate domeniile de activi
tate, și pe drept cuvînt ne putem 
mîndri cu faptul că poporul nostru, 
stăpîn pe soarta sa, a dovedit că 
este în stare, sub conducerea co
muniștilor, să împlinească și să de
pășească visurile cele mai îndrăz
nețe ale înaintașilor săi, ale acelo
ra care și-au dat viața în lupta 
pentru libertate, pentru dreptate 
socială, pentru independența națio
nală a patriei. (Aplauze puternice)

Putem spune că organele noastre 
de securitate într-adevăr au avut 
și au ce apăra. Au de apărat, în 
primul rînd, munca pașnică a mi
nunatului nostru popor, dornic 
să-și făurească în pace destinul 
așa cum îl voiește el, dornic să 
edifice societatea socialistă, să în
făptuiască ideile socialismului in 
ceea ce au ele mai bun, pentru a 
asigura omului fericire și bunăsta
re, posibilitatea de a se bucura de

tot ceea ce omenirea a creat mai 
valoros. (Aplauze).

Am avut de învins în acești ani 
multe greutăți. A trebuit să facem 
față unui șir de privațiuni, dato
rate atît situației de la care a por
nit țara noastră, cît și unor greșeli 
comise în anii construcției socia
lismului. Dar poporul nostru, parti
dul și conducerea sa au știut să în
vingă toate aceste greutăți, au știut 
să găsească în sine forțele necesare 
pentru a asigura, tot mai hotărît, 
dezvoltarea socialistă a societății. 
De aceea, putem spune că ceea ce 
caracterizează întreaga noastră ac
tivitate în acești 20 de ani este fap
tul că România, poporul român au 
mers tot mai ferm înainte. Am 
reușit astfel să creăm o puternică 
industrie, să dezvoltăm agricultu
ra, știința, cultura, să asigurăm 
creșterea neîncetată a nivelului de 
trai al poporului. (Aplauze).

Tocmai datorită tuturor acestor 
victorii am izbutit, de fapt, să în
vingem și elementele ostile socia
lismului, întrucît ele nu au mai gă
sit și nu mai găsesc nici o bază în 
poporul nostru. Am putut să lămu
rim astfel pe toți cetățenii patriei, 
să le demonstrăm practic ce în
seamnă socialismul, să-i convingem 
că într-adevăr socialismul este sin
gura cale care asigură poporului 
fericirea și bunăstarea. (Aplauze).

Aceste victorii, ridicarea nivelu
lui de viață în condițiile socialis
mului, unirea întregului popor în 
jurul politicii partidului au înles
nit, de fapt, considerabil munca 
celor ce lucrează în organele de 
securitate.

Activitatea dumneavoastră este o 
parte — mă gîndeam să spun. o 
părticică, dar spun o parte spre a-i 
sublinia și mai bine importanța, 
— este realmente o parte integran
tă a muncii uriașe desfășurate în 
acest răstimp de poporul nostru, 
care dispune, în toate domeniile, 
de detașamente minunate de mili- 
tanți pentru cauza socialismului. 
Fără unirea tuturor acestor deta
șamente, a tuturor acestor forțe, 
noi n-am fi putut să obținem suc-

cesele mărețe pe care le avem as
tăzi. (Vii aplauze).

Știm că, în primii ani ai puterii 
populare, organele noastre de secu
ritate au avut de dus o luptă în
cordată, dînd și jertfe pe frontul 
lor de luptă. Firește, jertfe a dat 
întregul nostru popor ; mulți mun
citori., au păzut în'țjuptg cu dușipa- 
nul, mulți țărani, mulți intelectuali 
și, alături de ei, mulți dintre dv. 
au dovedit, cu jertfa vieții lor, că 
sînt fii devotați ai poporului ro
mân, că sînt gata să facă totul 
pentru a servi cauza socialismului, 
cauza poporului nostru. (Aplauze 
puternice).

Trebuie să o spunem aici, la a- 
ceastă aniversare, că tocmai dato
rită faptului că clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, între
gul popor au știut să acționeze cu 
fermitate împotriva oricui a încer
cat să ridice piedici în calea con
strucției socialismului, tocmai' de 
aceea am reușit să obținem succe
sele de astăzi, am putut asigura ca 
organele de securitate ale statului 
nostru să-și îndeplinească în bune 
condiții misiunea încredințată de 
partid. (Aplauze puternice).

Dăm o înaltă apreciere muncii 
depuse de organele de securitate, 
prețuim felul în care ele au știut 
și știu să servească socialismul, 
interesele poporului nostru. Știm, 
tovarăși, și știți și dumneavoastră, 
că în activitatea acestor organe au 
existat și o serie de greșeli și chiar 
abuzuri. Acestea au fost însă re
zultatul unor abateri de la linia 
generală a partidului nostru, de la

Noutatea unei știri ne-a sttr- 
nit interesul de a pleca la Rîm- 
nicu Vîlcea: „Combinatul chi
mic a fost inaugurat prin intra
rea în funcțiune a fabricii de pro
duse clorosodice". Formulată la
conic, în termeni tehnici, comuni
carea ne-a impresionat, întrucît a- 
flasem pe parcurs, cu luni în 
urmă, despre amplasarea con
strucțiilor de pe aceste meleaguri 
ale Oltului. In fine, a sosit și ves
tea mult așteptată. Prima dintre 
unitățile combinatului produce. 
Deci, pe harta chimiei românești, 
o nouă premieră.

Peisajul care ne-a întîmpinat 
în perspectivă panoramică, de pe 
șosea, din goana autobuzului, nu 
ne-a dezmințit așteptările. O suc
cesiune de instalații metalice dis
puse pe o mare suprafață își pro
filau la orizont turlele și o sume
denie de siluete cu geometrie pre
cisă. Coloane înalte, vopsite în 
roșu, turnuri de răcire, mari re
zervoare strălucind în soare, un 
înalt bloc modern, de curînd ter
minat, precum și alte obiective 
încă neclar conturate, împrej
muite de schele și de acea for
fotă și tălăzuire surdă pe care 
ți-o dă apropierea de un șantier 
în plină activitate. Impresia ge
nerată de asemenea priveliști este 
de robustețe, de tensiune tonică 
pe care ți-o lasă orice operă pe 
care o poți surprinde în plin pro
ces de creație, de făurire a ei.

De la început, o surpriză. Ală
turi de noul combinat, „gard în 
fard." cu el, cum s-ar spune, o 

ună și veche cunoștință: Uzina 
de sodă de la Govora, a cărei a- 
pariție, cu ani în urmă, o consem
nasem pe întîrle itinerare ale in
dustrializării socialiste. Corpurile 
masive ale uzinei, coșurile ei 
înalte, toate instalațiile poartă 
„patina istoriei" — a unei istorii 
ascendente desfășurate intr-un 
ritm rapid. De fapt, și în cadrul 
acestei unități constatăm că șan
tierul recent apărut a adus schim
bări structurate. Capacitatea uzi
nei, prin adăugirea unor noi in
stalații, s-a dublat, și asta n-a fost 
ușor — ne spun constructorii — 
fiindcă toate luorările au fost exe
cutate din mers, fără întreruperea 
producției curente.

Bineînțeles însă că atenția ne 
este solicitată de șantierul cel nou, 
a cărui amploare și diversitate o 
surprindem îndată ce pătrundem 
în incinta lui și străbatem rînd pe 
rînd drumurile, facem cunoștință 
cu alcătuirea lui tentaculară. 
Noua fabrică de produse cloroso
dice, ni se spune, lucrează după 
procedeele cele mai modeme, 
ceea ce are drept consecință 
înalta eficiență economică, reali
zarea unor produse de calitate su
perioară.

Ii vizităm pe constructori. A- 
ceștia ne vorbesc despre realiza
rea unor ritmuri extrem de rapide 
în efectuarea lucrărilor. „Abia cu 
doi ani în urmă, tot în august, pe 
aici era cîmp întins, își amintește 
unul dintre ei, iar noi lucram 
la primele drumuri de șantier. Și 
acum priviți, combinatul este a- 
proape gata. In mod practic fa
brica de produse clorosodice am 
realizat-o în 20 de luni — ceea 
ce constituie pentru noi un re
cord". Ni se dau cifre compara-

Vasile NICOROVICI
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația 
Partidului Comunist din Republica 
San Marino, formată din tovarășii 
lErmenegildo Gasperoni, secretar 
general, și Umberto Barulli, mem
bru al Biroului Politic al 
lui, care face 
noastră.

Au participat 
Voicu, membru

tovarășii
al C.C. al P.C.R.,

redactor-șef al revistei „Lupta de 
clasă", și Ștefan Andrei, prim- 
adjunct al șefului Secției interna
ționale a C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea re
lațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Republica San Marino, 
precum și probleme actuale ale 
mișcării comuniste și situației in
ternaționale.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, ' tovărășească.

Pe baza indicației plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie a.c. urmează ca, 
pînă la finele viitorului cincinal 
(1971—1975), România să poată iriga 
aproximativ 3 milioane hectare din 
teritoriul său agricol. Realizarea a- 
cestui obiectiv presupune eforturi 
corespunzătoare, pe plan național, 
din partea a numeroase sectoare de 
activitate, inclusiv din partea cer
cetării științifice.

Principalul cadru organizatoric 
pentru cercetarea problemelor iri
gației în țara noastră îl constituie 
Institutul de cercetări pentru îm
bunătățiri funciare și pedologie, în
ființat în anul 1966. Se așteaptă, de-

In timpul adunării festiv»
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Pe adresa Comitetului Central al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, continuă să sosească, din toate colțurile țării, 
zeci și sute de telegrame și scrisori, prin care organe și organizații 
de partid, colective ale unor întreprinderi și instituții, unități agricole, 
oameni ai muncii își exprimă, prin cuvinte simple, emoționante, în
treaga lor adeziune față de politica partidului și guvernului nostru, 
față de Declarația adoptată de Marea Adunare Națională, cu pri
vire la principiile de bază ale politicii externe a României, față 
de ideile cuprinse în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
ale altor conducători ai partidului și guvernului. Ele constituie o 
expresie vibrantă a dragostei și atașamentului întregului nostru 
popor față de partid, de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o expresie a hotărîrii tuturor cetățenilor țării de 
a-și înzeci eforturile în muncă pentru înflorirea și dezvoltarea 
multilaterală a patriei noastre — România socialistă.

GUVERNULUI

„Oamenii muncii din județul Vîl- 
cea — se spune în telegrama Co
mitetului județean de partid Vîlcea 
— alături de întregul popor, își ex
primă deplina lor adeziune față de 
politica internă și externă a Parti
dului Comunist Român, întemeiată 
pe aplicarea fidelă și creatoare a 
principiilor marxism-leninismului, 
politică ce corespunde întru totul

sigur, mult din partea acestui insti
tut, dacă se au în vedere, pe de o 
parte, problemele complexe pe care 
le ridică extinderea atît de amplă și 
rapidă a amenajărilor pentru irigații, 
iar pe de altă parte, însemnatele 
progrese ale tehnicii actuale, cu pri
vire la materialele de construcții și 
la tehnologia de amenajare și ex
ploatare a sistemelor de irigație. 
După cum se știe, amenajarea pen
tru irigație a unui hectar costă, la 
nivelul acestei tehnici, mai mult de 
15 000 lei. Este evident deci aportul 
pe care cercetarea trebuie să-1 aducă 
în vederea precizării celor mai eco
nomice și eficiente soluții. Unele re
zultate în această privință au și fost 
obținute atît în cadrul colectivelor 
ce au stat la baza alcătuirii noului 
institut, cît și de la înființarea a- 
cestuia. Pentru exemplificare, se pot 
cita datele privind consumul de apă 
al culturilor irigate și metoda de 
proiectare a regimului de irigație, 
cartarea proprietăților hidrofizice ale 
solurilor din teritoriile irigabile șl 
altele. Trebuie subliniate aspectele 
aplicative ale majorității cercetări
lor întreprinse — unele rezultate au 
fost preluate și aplicate de unitățile 
de producție chiar pe parcursul des
fășurării cercetării.

Dintre rezultatele recente cu ca
racter aplicativ se pot cita cele cu 
privire la noile tipuri de aspersoare 
cu jet mediu și scurt, precum și 
unele dispozitive pentru reglarea 
presiunilor și debitelor în rețeaua 
de irigație, indicii tehnici pentru a- 
menajarea ca orezării a unor tere
nuri sărăturate din Lunca Dunării.

Cu toate că s-au obținut astfel 
de rezultate pozitive, în raport cu 
sarcinile mari care se pun în do
meniul irigațiilor, ele sînt încă sub 
nivelul cerut de producție, adică de 
sectoarele de studii și proiectare, 
construcții și exploatare. Este deci 
necesară adîncirea acestor cercetări 
care pun probleme din ce în ce mai 
dificile și mai complexe atît proiec- 
tanților, " ' ' _ ,
din exploatare, sarcina lor fiind 
a ridica eficiența amenajărilor 
parametrii prevăzut! în calculele 
conomice și, în același timp, să 
sigure conservarea capacității

„Adunarea activului de partid 
din Școala militară superioară de 
ofițeri „Nicolae Bălcescu" din Si
biu — se arată într-o telegramă 
semnată de generalul maior Stă- 
nescu Spirea, comandantul școlii, și 
colonelul Niți Nicolae, secretarul 
comitetului de partid — raportează 
conducerii de partid și de stat că 
personalul acestei școli nu va pre
cupeți nici un efort pentru reali
zarea politicii interne și externe a 
P.C.R. în activitatea noastră de zi 
cu zi vom munci cu abnegație pen
tru a ridica pe o treaptă superi
oară pregătirea militară și de spe
cialitate a viitorilor ofițeri".

„Avem convingerea fermă că po
ziția partidului nostru corespunde 
intereselor poporului român, țări
lor socialiste, mișcării comuniste și 
muncitorești din întreaga lume, și 
o aprobăm cu căldură — se 
spune in telegrama plenarei lărgite 
a Comitetului Județean de partid 
Ialomița.

Interesele popoarelor din țările 
socialiste cer ca între statele care 
construiesc noua orînduire să se 
afirme relațiile de colaborare fră
țească, principiile respectării inde
pendenței și suveranității naționale,

(Continuare In pag. a V-a)

intereselor fundamentale ale po
porului român, liber și stăpîn pe 
soarta sa. Toți oamenii muncii din 
județul nostru sînt hotărîți să-și 
dedice întreaga energie pentru în
făptuirea politicii partidului, să-și 
înzecească eforturile în construcția 
socialistă, în munca pentru con
tinua înflorire și prosperitate a pa
triei noastre socialiste".

cît mai ales specialiștilor 
de 
la 
e- 
a- 

-------------- ----------... de 
producție a terenului. în primul rînd 
se cere intensificarea punerii în va
loare pentru argicultură a resurse
lor naturale ale tării. De ce este 
necesar acest lucru ? în problemele 
fondului funciar. în special în do
meniul irigațiilor, masurile trebuia 
elaborate pe o perioadă îndelungată, 
pe baza unor planuri stabile, urmă
rite consecvent si fără fluctuații. 
Care sînt aceste probleme majore 
a’e fondului funciar ? Pe prim plan 
se situează problemele surselor de 
ană. anoi valorificarea de 
nuri pentru agricultură și,

Ing. Marcu BOTZAN 
directorul Institutului de 
pentru Îmbunătățiri funciare 
și pedologie

noi t*>-e- 
în fine,

cercetârî

(Continuare in pag. a IV-a)
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Vizite tovarășului

Hie VerdetA
la județele Hunedoara

și Cans Severn
Miercuri și joi. tovarășul Ilie Verdeț, 

membru al Comitetului Executiv si al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
a făcut o vizită de lucru în județele Hu
nedoara și Caraș Severin. însoțit de tov. 
loachim Moga, prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean provizoriu, oaspe
tele s-a întîlnit cu oameni ai muncii, cu 

, reprezentanți ai intelectualilor din județ 
, și a discutat cu cadre din economia jude- 
i țului, cu reprezentanți ai ministerelor și 
I organelor locale de partid, despre modul 
. în care se înfăptuiesc hotărîrile Congre

sului al IX-lea și ale Conferinței Națio
nale a partidului.

Primul popas are loc pe șantierul Cen
tralei termoelectrice din Deva, care în 
final va pulsa pe arterele1 energetice ale 
țării 5 miliarde kilovați oră energie elec
trică, ce va fi produsă în exclusivitate pe 
seama folosirii cărbunelui din Valea Jiu
lui. Tov. Ilie Verdet s-a interesat de stadiul 
lucrărilor dînd indicații cu privire la stric
ta încadrare a acestora în grafic spre a se 
asigura realizarea integrală a planului de 
investiții. Sînt vizitate apoi cîteva din 
principalele puncte de lucru unde s-au și 
profilat o parte din viitoarele agregate ale 
termocentralei. Pe locul de montaj al celor 
4 grupuri de cite 200 megavați, construc
torii informează că au hotărît să scurteze 
cu cîte 6 luni decalajul lucrărilor dintre 
aceste grupuri, ceea ce va asigura ca. în 
prima etapă de funcționare a termocen
tralei, parametrii proiectați să fie atinși 
cu un an mai devreme.

în continuarea vizitei a avut loc la Deva 
o întîlnire cu intelectuali din județul Hune
doara. Sute de profesori, cercetători știin
țifici, ingineri, juriști, medici, oameni de 
cultură și artă au exprimat adeziunea de
plină a intelectualilor din județ la politica 
partidului, angajîndu-se să-și consacre 
toate forțele înfăptuirii sarcinilor trasate de 
partid.

în cuvîntul său, tov. Ilie Verdeț, 
mulțumind pentru impresionanta manifes
tare a încrederii față de politica partidu
lui șl statului nostru, față de întreaga acti
vitate a conducerii partidului, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a arătat că 
adeziunea deplină față de hotărîrile ultimei 
plenare a C.C. al P.C.R., față de Declarația 
M.A.N., constituie o dovadă strălucită a 
faptului că politica înțeleaptă, profund pa
triotică și internationalistă a partidului ex
primă interesele vitale ale poporului român.

în continuarea vizitei, la grupul de lami
noare Peștiș de la Hunedoara, oaspetele, 
întîmpinat de Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, Gheorghe Vasiu, 
prim-secretar al Comitetului municipal de 
partid Hunedoara, ing. Nicolae Agachi, di
rector general al Combinatului siderurgic, 
și Ion Niculescu, secretar al comitetului de 
partid din combinat, a vizitat noul laminor 
Bluming de 1 300 mm, mîndrie a siderur
giei românești, care a primit botezul focului 
cu 3 luni înainte de termen, ceea ce creează 
posibilitatea ca pînă la sfirșitul acestui an 
să se obțină o producție suplimentară de 
circa 90 000 tone blumuri. în fața cajei, la 
pupitrul de comandă de lîngă calculatoa
rele electronice, care asigură automatiza
rea completă a procesului de laminare, tov. 
Ilie Verdet s-a interesat de randamentul 
utilajelor, a subliniat necesitatea de a se 
atinge în cel mai scurt timp parametrii 
proiectați și de a se căuta noi posibilități 
pentru sporirea, diversificarea și îmbunătă
țirea calitativă a producției de metal.

S-a vizitat, de asemenea, laminorul de 
800 mm, precum și O.S.M. 2 unde în a- 
ceste zile s-a elaborat cea de-a 12 mie tonă 
de oțel peste plan. Și aici, discuțiile cu 
oțelarii au vizat creșterea indicilor de uti
lizare a cuptoarelor prin extinderea pro
cesului de topire cu oxigen prin lance și 
asimilarea unor noi tehnologii de elabo
rare.

într-o atmosferă de mare însuflețire 
a avut loc apoi, la clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara, o adunare a activului de 
partid din județ, în cadrul căreia au luat 
cuvîntul ing. Nicolae Agaclii, director ge
neral al Combinatului siderurgic Hunedoa
ra, David Ioan, miner șef de brigadă la 
exploatarea minieră Aninoasa, Viorel 
Jianu, secretar al Comitetului județean 
U.T.C., Olivia Cațavela, profesoară la li
ceul din Simeria, și Aurel Pera, președin
tele cooperativei agricole de producție din 
Gioagiu. Ca și în celelalte adunări desfă
șurate în cuprinsul județului, vorbitorii au 
exprimat în cuvinte calde încrederea si 
atașamentul de nezdruncinat fată de po
litica internă și externă marxist-leni- 
nistă a Partidului Comunist Român. a 
Comitetului său Central în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea lor 
fermă de a-și consacra toate forțele luptei 
pentru înfăptuirea programului de înflo
rire multilaterală a patriei elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. și de Confe
rința Națională.

Luînd cuvîntul în cadrul adunării, tov. 
ILIE VERDEȚ a subliniat că manifestările 
care au loc în aceste zile în întreaga țară 
constituie o expresie grăitoare a înaltei 
conștiințe socialiste a oamenilor muncii, a 
unității de granit între partid, guvern și 
popor, a voinței neșovăitoare a maselor 
populare de a înfăptui obiectivele stabilite 
de partid pentru progresul necontenit al 
României pe drumul socialismului și co
munismului. Relevînd deosebita atenție 
pe care partidul și guvernul o acordă in
dustriei grele și, în cadrul ei, industriei 
siderurgice, industriei construcțiilor de ma
șini, ca pîrghii hotărîtoare ale dezvoltării 
într-un ritm susținut a tuturor ramurilor 
economiei, a progresului tehnic, baza asi
gurării independenței și suveranității na
ționale a României, vorbitorul a relevat 
însemnătatea aportului industriei județu
lui. Marele centru siderurgic de la Hune
doara asigură cea mai mare parte a pro
ducției de oțel a țării și, spre satisfacția 
noastră, a tuturor, înlăturînd diferite greu
tăți, produce oțeluri aliate de calitate tot 
mai bună. Aceasta este deosebit de impor
tant întrucît ceea ce se cere astăzi siderur
giei noastre este să nu slăbească nici un 
moment atenția pentru calitatea oțelurilor, 
întrucît de sporirea producției de oțeluri 
și îmbunătățirea calității acestora depinde 
în măsură hotărîtoare rezolvarea marilor 
cerințe aflate în fața economiei naționale.

Referindu-se la unele probleme ale po
liticii internaționale, tov, Ilie Verdeț a 
spus : „Avem convingerea că promovarea 
principiilor cuprinse în Declarația Marii 
Adunări Naționale este în măsură să aducă 
o contribuție importantă la așezarea con
secventă a relațiilor dintre țările socialiste 
pe baze corespunzătoare naturii noii orîn- 
duiri sociale, astfel ca ele să constituie un 
model însuflețitor pentru popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor socială și na
țională, pentru toate popoarele lumii. Po
trivit concepției partidului nostru, numai pe 
baza respectării riguroase a principiilor 
marxlsm-leninismului, ale internaționalis
mului proletar, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității fiecărui stat, a 
egalității în drepturi, neamestecului în tre
burile Interne și întrajutorării tovărășești, 
se poate ajunge la instaurarea unui climat 
de înțelegere pe arena internațională, a

unei atmosfere de stimă și încredere reci
procă între țări și popoare".

In încheierea cuvîntării, vorbitorul a 
spus : „Muncitorii, țăranii, intelectualii, oa
menii muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități din România au obți
nut prin munca lor unită succese minunate 
în dezvoltarea economiei și culturii, în în
florirea patriei. Știm insă că avem încă 
mult de făcut pentru a asigura poporului 
nostru, din toate punctele de vedere viața 
pe care o merită. Să ne consacrăm toate 
eforturile propășirii patriei, făcind să 
crească tot mai mult forța României socia
liste, contribuția ei la triumful cauzei păcii, 
democrației și socialismului în lumea în
treagă".

Continuîndu-și vizita de lucru, tovarășul 
Ilie Verdet a fost oaspetele județului 
Caraș Severin. Însoțit de tov. Ilie Fă- 
sui, prim-secretar al Comitetului județean 
Caraș Severin al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului popular 
județean provizoriu. Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice. Ion Avram, 
adjunct al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, de cadre cu munci de 
conducere ale organelor locale de partid 
și de stat, oaspetele a vizitat mari uni
tăți industriale din județ, șantiere și secții 
productive.

Oprindu-se la uzina din Oțelu Roșu, tov. 
Ilie Verdeț s-a interesat de posibilitățile 
sporirii producției de metal și laminate, de 
stadiul lucrărilor la noul obiectiv aflat în 
construcție, trăgătoria de bare de oțel.

In orașul Reșița, vechea cetate de foc a 
patriei noastre, oaspetele a vizitat oțelă- 
ria, furnalele, laminoarele și turnătoriile 
de la Mociur. Siderurgiștii au raportat că 
de la începutul anului au livrat în plus 
economiei naționale 25 000 tone oțel, 14 000 
tone fontă, peste 7 000 tone laminate finite 
pline și alte produse. Primit cu însuflețire 
de muncitorii, tehnicienii și inginerii ma
relui combinat siderurgic, tov. Ilie Verdet 
a discutat cu ei asupra mijloacelor menite 
să asigure exploatarea rațională a agre
gatelor, îmbunătățirea calității produselor 
și reducerea prețului lor de cost.

La Uzina de construcții metalice și ma
șini agricole din Bocșa, tov. Ilie Verdet s-a 
oprit la noua hală care va fi dată in ex
ploatare la începutul anului viitor. Con
ducerea uzinei a informat despre stadiul 
lucrărilor privind confecționarea unor con
strucții metalice destinate viitorului pod 
peste Dunăre de la Giurgeni-Vadul Oii. 
Constructorii au raportat că au și fost tri
mise beneficiarului peste 700 tone con
strucții metalice, iar pînă la sfîrșitul anu
lui vor fi livrate 3 000 tone din cele peste 
5 000 necesare la construcția podului.

La Uzina constructoare de mașini Re
șița, tov. Ilie Verdet s-a interesat de sta
diul lucrărilor de construcție a agregate
lor hidroenergetice necesare Hidrocentra
lei de la Porțile de Fier, recomandînd co
lectivului să folosească tehnologii superioare 
pentru a atinge parametrii ’înalți în ex
ploatarea .fiecărui agregat. După-amiază. 
tov. Ilie Verdet a participat la adunarea 
activului județean de partid.

In cadrul adunării, tov. Ilie Făaul, 
prim-secretar al comitetului județean de 
partid, Virgil Marcoșanu, prim-secretar al 
comitetului județean U.T.C., Traian Ciorbă, 
șef de echipă la oțelăria combinatului side
rurgic, Gertrude Perian, tehniciană la 
U.C.M. Reșița, Ion Cicea, președintele 
C.A.P. Gherteniș, s-au referit Ia activitatea 
desfășurată de organele locale de partid și 
de stat pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea și Conferința Na
țională a P.C.R., și-au exprimat totala a- 
deziune față de politica internă și externă 
a partidului nostru.

Primit cu puternice aplauze a luat apoi 
cuvîntul tov. ILIE VERDEȚ, care a 
transmis activului de partid, tuturor oame
nilor muncii din județ, români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționalități, un 
călduros salut și urări de noi succese din 
partea C.C. al partidului și, personal, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. In 
continuare, înfățișînd caracteristicile prin
cipale ale dezvoltării economiei naționale, 
stadiul și perspectivele îndeplinirii planului 
cincinal, vorbitorul a arătat că rezultatele 
bune obținute in primele șapte luni ale 
acestui an, adăugate succeselor realizate în 
anii 1966 și 1967, întăresc certitudinea că 
obiectivele cincinalului vor fi realizate in
tegral. Sporirea și diversificarea producției, 
ridicarea nivelului tehnic al proceselor de 
muncă și al produselor, organizarea știin
țifică a producției și a muncii, comprima
rea cheltuielilor materiale și, în final, spo
rirea eficientei întregii activități economi
ce sînt țeluri urmărite cu perseverentă de 
clasa noastră muncitoare, de valoroasa noas
tră intelectualitate tehnică, de toate colec
tivele de muncă, care înfăptuiesc cu elan 
patriotic programul de perfecționare a în
tregii vieți economice și sociale stabilit de 
Conferința Națională a P.C.R.

La rezultatele obținute de poporul nos
tru, o contribuție importantă aduce județul 
Caraș Severin. Tov. Ilie Verdet a relevat en
tuziasmul cu care muncitorii și tehnicienii 
reșițeni dau viață hotărîrilor partidului, e- 
forturile creatoare ale inginerilor și proiec- 
tanților, pentru găsirea celor mai bune so
luții privind ridicarea nivelului activității 
economice. Subliniind deosebita însemnătate 
a agregatelor necesare hidrocentralei de la 
Porțile de Fler, precum și construcției de 
motoare Diesel, vorbitorul a adresat co
lectivelor resițene chemarea de a depune 
eforturi sporite pentru a asigura realizarea 
acestor utilaje în termen și la un înalt 
nivel tehnic.

Abordînd problemele politicii externe 
ale partidului și statului nostru, vorbitorul 
a relevat aprobarea deplină, sprijinul una
nim al întregului nostru popor față de 
Declarația Marii Adunări Naționale, ca și 
față de Declarația din 28 august a Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. Real'ir- 
mîndu-și poziția de principiu. Partidul Co
munist Român consideră că, în actualele 
condiții, este imperios necesar să se în
drepte toate eforturile către o unică di
recție, constructivă, către țelul major al 
restabilirii climatului de încredere și 
prietenie între țările socialiste, al refa
cerii și consolidării unității partidelor co
muniste frățești. Avem convingerea că 
ceea ce unește țările socialiste, partidele 
comuniste —- țelul comun, ideologia co
mună, lupta comună pentru o viață mal 
bună. împotriva asupririi, împotriva impe
rialismului, pentru apărarea păcii — pre
cumpănește cu mult asupra deosebirilor de 
păreri și divergențelor. In ceea ce îl pri
vește, Partidul Comunist Român nu își va 
precupeți eforturile spre a-și aduce în
treaga contribuție la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și solidaritate între toate sta
tele socialiste, pe baza principiilor inter
naționalismului proletar, al respectării 
stricte a independenței și suveranității, 
neamestecului in treburile interne și avan
tajului reciproc.

Adunarea activului de partid a prilejuit 
o impresionantă manifestare de atașament 
față de politica marxist-leninistă a parti
dului, a Comitetului său Central, o afir
mare viguroasă a hotărîrii de a o înfăptui 
fără preget. în numele întăririi și înfloririi 
României socialiste.

Vizite în județe 
ale altor tovarăși

din conducerea

de partid
In zilele de 27, 28 și 29 august, alți tova

răși din conducerea de partid și de stat au 
făcut vizite de lucru în diferite județe 
ale țării : tovarășul Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării — în județul Pra
hova ; tovarășul Florian Dănălache, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul căilor ferate — în județul 
Olt ; tovarășul Leonte Kăutu, membru 
al Comitetului Executiv și secretar al 
C.C. al P.C.R. — în județul Buzău ; tova
rășul Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale — în județul Ia
lomița ; tovarășul Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție 
— în județele Constanța și Tulcea ț to
varășul Petre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul muncii — în jude
țul Sălaj ; tovarășul Dumitru Coliu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de partid — în județul Vîlcea ; 
tovarășul Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului pentru proble
mele Administrației Locale — în jude
țul Bistrița Năsăud > tovarășul Petre 
Lupu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președinte 
al Comitetului de Stat pentru Proble
mele de Organizare și Salarizare — în 
județul Gorj ; tovarășul Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv și secretar al C.C. al P.C.R. — în 
județul Dîmbovița; tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România — în județul Ilfov.

Au fost vizitate întreprinderi indus
triale, șantiere de construcții, unități 
agricole și instituții social-culturale. In 
cadrul acestor vizite, oaspeții s-au inte
resat de modul cum se îndeplinesc sar
cinile actuale în întreprinderile și insti
tuțiile respective, de activitatea desfășu-

si de stat
rată în vederea transpunerii în viață a 
programului de edificare socialistă a 
țării elaborat de Congresul al IX-lea și 
dezvoltat creator de Conferința Națio
nală a partidului, de activitatea desfă
șurată pentru realizarea prevederilor 
planului de stat. Au avut loc întîlniri cu 
colective de oameni ai muncii, cu inte
lectuali, cu activiști de partid și de stat B 
Tn cadrul unor însuflețite adunări popu- | 
lare au luat cuvîntul tovarășii Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, Leonte | 
Răutu, Ștefan Voitec, Vasile Vîlcu, Pe- | 
tre Blajovici, Dumitru Coliu, Mihai Gere, B 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe | 
Stoica. Vorbitorii s-au referit la sarci- | 
nile ce stau în fața oamenilor muncii | 
în domeniul dezvoltării economiei și g 
culturii, al perfecționării întregii vieți 
sociale, au subliniat necesitatea desfășu
rării largi a eforturilor creatoare ale în
tregului popor pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de partid în vederea 
ridicării pe o treaptă superioară a pro
cesului de desăvîrșire a construcției so
cialiste. a creșterii bunăstării tuturor ce
tățenilor patriei noastre.

In cadrul acestor adunări populare, I 
reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor, ai organelor locale de 
partid și de stat au exprimat hotărîrea 
oamenilor muncii din județele respective 
de a îndeplini exemplar sarcinile ce le 
revin pentru realizarea planului pe anul 
în curs și pe întregul cincinal, de a 
munci cu toate forțele pentru înflorirea 
României socialiste. Exprimîndu-și ade
ziunea deplină la principiile politicii 
externe a partidului și statului nostru — 
principii exprimate cu claritate în re
centele documente ale plenarei C.C. al ■ 
P.C.R. și în Declarația adoptată de 
Marea Adunare Națională — vorbitorii 
au dat glas hotărîrii întregului nostru 
popor — st.rîns unit în jurul partidului, 
al Comitetului său Central, în frunte cu I
tovarășul Nicolae Ceaușescu — de a |
nu-și precupeți eforturile pentru a tn- _ B 
făptui politica partidului, care corespun
de intereselor fundamentale ale poporu- I
lui român, cauzei generale a socialismu- |
lui și păcii.

SE EXTINDE CENTRALA 
TERMOELECTRICĂ ORADEA

In cadrul lucrări
lor do extindere a 
Centralei termoelec
trice de la Oradea a 
început montarea pri
mului cazan pentru 
apă supraîncălzită cu 
o capacitate de 100 
gigacalorii pe oră. 
Executat de uzina

„Vulcan* din Bucu
rești, acest tip de ca
zan va fi prevăzut cu 
instalații de automa
tizare a arderii. Tot 
aici vor fi montate 
alte 3 cazane de a- 
celași tip. Ele vor 
asigura alimentarea 
cu apă supraîncăl

zită a uzinei do alu
mină, aflată în ex
tindere, a complexu
lui de sere din Ora
dea și a altor uni
tăți. Totodată se 
creează condiții pen
tru extinderea, in 
continuare, a termo- 
ficării urbane.

Succese ale 
unităților 
industriale 
din județul lași

IAȘI (corespondentul „Scînteii"). 
— Colectivele de muncă ale unită
ților industriale din județul Iași au 
obținut, în perioada parcursă pînă 
acum din acest an, succese deose
bite în producție. Realizările la pro
ducția globală înregistrate peste 
plan de la începutul anului se ridică 
la peste 35 milioane lei, ceea ce în
seamnă o creștere de aproape 14 
la sută, față de rezultatele consem
nate în aceeași perioadă a anului 
trecut. Producția marfă vîndută și 
încasată a fost depășită, în inter
valul de timp ce a trecut, cu 122 
milioane lei. De la începutul anului, 
în județul Iași B-au obținut, peste 
prevederi, 271 tone țevi sudate, 1 238 
tone țevi zincate și 328 tone profile 
îndoite, 289 boghiuri de vagoane și 
51 tone utilaje pentru construcții și 
rutiere, peste 2 000 tone ulei comes
tibil, 372 milioane unități internațio
nale de penicilină, 200 kg strepto- 
micină și alte produse.

Pe primele 7 luni, s-au realizat, de 
asemenea, economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 9 400 000 
lei, iar beneficiile peste plan au în
sumat mai mult de 30 milioane lei.

La aceste rezultate, o contribuție 
remarcabilă au adus Uzina Meta
lurgică, Fabrica de ulei „Unirea", 
Fabrica „Țesătura", întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice — 
toate din Iași, și altele.

FORAJ 
DE MARE 

ADÎNCIME
La Brătești, județul Dîmbovița, 

s-a încheiat forajul primei sonde 
din acest bazin petrolier, la care 
a fost depășită adîncimea de 5 590 
metri. Pentru sondorii întreprin
derii de foraj Ploiești, această a- 
dîncime constituie o performanță, 
realizată cu ajutorul instalației ro
mânești de mare capacitate 
3-DH-200. în prezent se află în fo
raj alte 8 sonde de mare adîncime 
în județele Prahova, Buzău și Dîm
bovița.

Perfecționări 
în fabricarea 
zahărului

TG. MUREȘ. — In vederea apro
piatei campanii de prelucrare a sfe
clei, la Fabrica de zahăr din Tg. Mu
reș, cea mai mare unitate de acest 
fel din țară, s-au executat o serie 
de lucrări de mecanizare și moder
nizare a procesului de producție. La 
instalația de sortare a zahărului s-a 
introdus un sistem de curățire meca
nică continuă a sitelor de sortare, 
care va contribui la realizarea unei 
granulații îmbunătățite a zahărului. 
Au fost intercalate, de asemenea. în 
fluxul tehnologic 12 noi filtre me
canice, ceea ce va îmbunătăți sub
stanțial gradul de alb al zahărului.

Un calcul estimativ arată că în 
cursul acestui an, ca urmare a apli
cării în producție a unor măsuri pri
vind îmbunătățirea organizării pro
ducției si a muncii, fabrica va putea 
prelucra peste 260 vagoane sfeclă pe 
zi, realizînd în același timp econo
mii la prețul de cost de peste 2 mi
lioane lei.

La Uzina metalurgica din lași — cunoscută și apreciată pentru diversitatea și înaltul nivel calitativ al producției

(Agerpres)

Modernizarea 
Uzinelor de fier 
Vlăhița

Zilele trecute a fost repus în 
funcțiune la Uzinele de fier Vlă
hița un furnal, al cărui volum util 
de producție a fost aproape dublat. 
Capacitatea de producție a acestui 
obiectiv a fost mărită pe baza pro
iectului de modernizare elaborat de 
un colectiv de ingineri și tehnicieni 
condus de ing. Nicolae Covali, șe
ful sectorului de furnale, sub îndru
marea Institutului de proiectări me
talurgice București. La furnal a fost 
adoptat un aparat de încărcare cla
sic cu distribuitor rotativ de con
cepție românească. De asemenea, 
furnalul a fost înzestrat cu un sis
tem de răcire modernă. De mențio
nat că fondurile alocate pentru mo
dernizarea acestui furnal se vor 
recupera într-un termen scurt. Con
comitent cu sporirea capacității 
furnalului. Ia Vlăhița în prezent se 
desfășoară reprofilarea și sistema
tizarea turnătoriei în trei etape — 
în acest an executîndu-se extinde
rea halei și a grupului industrial. 
Se mai construiesc un depozit d® 
mangal de mare capacitate, o linie 
de garare și o stație de transfor
matori d® 110 kilovolți.

-T
L. DEAKI
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)

five care dovedesc 
faptul că acest ritm 
a fost, în cazul de 
față, mult mai ra
pid decît la alte șan
tiere ale chimiei, din 
anii anteriori. „Trebuie 
să aveți în vedere, ni se 
atrage atenția, că pe 
lingă fabrica de cloro- 
sodice, inaugurată de 
curînd, noi am ridicat 
și alte obiective, creînd 
posibilitatea ca, tn 
lunile următoare să 
intre în funcțiune ți ce
lelalte unități ale com
binatului : fabrica de 
alcooli oxi, fabrica de 
policlorură de vinii, fa
brica de insecticide. 
Mai aveți în vedere <~ă 
la toate acestea se a- 
daugă și alte lucrări 
de anvergură pe care 
le-am efectuat conco
mitent : priza de apă 
Olt — care e de fapt 
un șir complicat de 
canale yi decantoare, 
pentru captarea și puri
ficarea apei — precum 
și instalarea timpului 
de sonde de la Ocnele 
Mari, cu ajutorul căro
ra sarea se extrage în 
stare lichidă din straiul 
subpămîntean și e pom
pată pe saleducte".

în cronica șantierului, 
instalarea la timp a pri
zei Olt (lucrare ce în
târziase din pricina in
temperiilor de astă

toamnă, periclitând ast
fel respectarea terme
nelor de execuție) a 
constituit un examen 
de bărbăție și de pri
cepere tehnică. Mobili
zați de organizația de 
partid, oamenii au răs
puns cu promptitudine 
chemării, înfruntând 
vremea rea. S-a lucrat 
științific, după grafic, 
aplicindu-se „metoda 
drumului critic", pentru 
recuperarea sistematică 
a rămînerilor în urmă. 
Constructorii au învins. 
Termenul a fost res
pectat. Deci, o primă 
explicație a ritmului 
înalt de lucru: price
perea, abnegația, hăr
nicia oamenilor, din 
rîndul cărora s-au re
marcat ing. Mihai Bu- 
liteanu, fierarul betonisl 
David Bărăgan, zidarul 
Nicolae Iliescu,1 dulghe
rul Mihai Renten și 
mulți alții ca ei, demni 
de toată lauda.

In al doilea rind, la 
realizarea' ritmurilor 
înalte de construcție a 
contribuit înzestrarea 
șantierelor cu tehnică 
modernă, permițînd e- 
xecuția mecanizată a 
săpăturilor, utilizarea 
unor pompe de mare 
capacitate pentru efec
tuarea betonărilor la 
mare înălțime, utili
zarea la tencuieli a unor 
schele a căror montare 
se efectuează în cîteva

ore și nu timp de zile 
întregi ca altădată. In 
ultimă instanță, bătălia 
pentru ritmuri înalte nu 
este o acțiune în sine, 
de dragul unor recor
duri, ci o bătălie teh
nică și economică pen
tru obținerea maximei
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țară — la Tîrgu Mu
reș, pe Valea Bistriței 
și a T rotașului, la Brazi, 
la Pitești, Turnu Măgu
rele sau la Craiova. La 
Rîmnicu Vîlcea se vor 
întâlni, venind pe două 
magistrale, sarea și pro
dusele petrochimice.

intra în noi și diverse 
combinații subtile — 
vor da toată gama de 
produse ale noului com
binat, dintre care în 
mod special trebuie să 
fie menționată policlo- 
rura de vinii, denumită 
simbolic și PVC. E

Hlmma Vikea 
sub efigia 

thimiei m^Jene
eficiența a investițiilor, 
al cărei aport este esen
țial pentru propășirea 
economică a întregii 
țări.

Ne aflăm în momen
tul cel mai potrivit a- 
cum, cînd am deschis 
această perspectivă mai 
largă, să fixăm locul 
specific al noului com
binat de la Rîmnicu 
Vîlcea în marele itine
rar al chimiei româ
nești, ale cărui repere 
le găsim in întreaga

Sarea, așa cum am vă
zut, va sosi pe sale
ducte de la Ocnele 
Mari. Dinspre Pitești, 
de la noua cetate a 
petrochimiei care se 
înalță aici vor ajunge 
pe conducte etilena și 
propilena. La acestea se 
asociază apa Oltului. 
De la uzina de sodă 
Govora se va valorifica 
bioxidul de carbon. A- 
ceste materii prime — 
disociate în retortele 
combinatului pentru a

demn de menționat, așa 
cum ne precizează spe
cialiști de la Ministerul 
Industriei Chimice, că 
acest produs ocupă as
tăzi, pe plan mondial, 
locul al doilea în do
meniul maselor plastice. 
Din policlorură de vi
nii se realizează o gamă 
foarte diversă de pro
duse : țevi, covoare 
PVC, tuburi pentru in
stalații electrice, ca
bluri, piele artificială. 
Așadar, domeniul ei de

aplicație este vast, con- 
ducînd la înlocuirea cu 
succes (și la un preț de 
cost mai redus) a meta
lului, pielei sau cauciu
cului.

Iată care sînt impli
cațiile noii premiere vîl- 
cene, ale fabricii de 
produse clorosodice 
care se înscrie în lun
gul și complexul lanț de 
reacții chimice ce se 
vor petrece în combi
nat. înfățișarea noii fa
brici o plasează în ca
drul unităților indus
triale de genul rafină
riilor. Ca și într-o rafi
nărie, aceleași rezer
voare, țevi, coloane 
înalte, vopsite în bronz 
de aluminiu, aceleași 
turnuri de răcire și ace
lași peisaj de „pădure 
metalică". Numai din 
loc în loc, acolo unde 
produsul circulă prin 
țevi scoase la vedere, 
îți dai seama că te 
afli în imperiul sării, 
așezată în grămezi albe, 
mari, ca niște nămeți 
de zăpadă.

întovărășiți de ingi
nerul tehnolog A'ron 
Cosma, străbatem hala 
de electroliză, secția 
cheie a fabricii. Aici se 
află celula de electro
liză despre care toți 
specialiștii au ținut să 
remarce că este una 
dintre cele mai mo
derne din lume. E un 
bloc mare, metalic, cu

latura de vreo 20 de 
metri, înconjurat de 
alte instalații și aparate 
de măsură și control. 
Ți se impune aici, în
tr-o îngemănare strînsă 
cu tehnica modernă, 
priceperea și măiestria 
tehnicienilor și munci
torilor, în majoritatea 
lor tineri. Dar aceasta 
nu i-a împiedicat pe 
unii operatori — dintre 
care merită a fi citați 
Ion Spîlnăceanu sau 
Emil Andreescu — să 
aibă o experiență te
meinică, însușită la alte 
combinate similare din 
țară. Pe cînd Ilie Stru- 
jean, de asemenea ope
rator, reprezintă un 
exemplu tipic pentru o 
altă categorie de mun
citori, pricepuți yi des
toinici, care s-au ridi
cat din rîndul localnici
lor pe treapta chimiei 
moderne. E o meserie 
care presupune mult 
spirit de răspundere, 
decizie promptă în mo
mente hotărîtoare, pre
cum și stăpînirea per
fectă a proceselor mo
leculare ce se petrec în 
uriașele retorte ale fa
bricii.

în constelația conti
nuu îmbogățită a chi
miei românești a apă
rut, la Rîmnicu Vilcea, 
un nou luceafăr. Să-i 
urăm mult succes tn 
crugul luminos pe care 
se înalță l
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Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

principiile pe baza cărora se edifi
că socialismul în țara noastră. De 
aceea ele au fost criticate nu o dată 
de partid ; de aceea, Comitetul 
Central al partidului, la plenara 
din aprilie, a considerat că este ne
cesar să dezvăluie cu toată hotărî- 
rea originea acestor abateri, spre 
a se pune capăt, o dată pentru tot
deauna, oricărei posibilități ca să 
mai poată avea loc asemenea în
călcări ale legalității socialiste. 
Noi am privit și privim Securitatea 
ca o parte a forțelor revoluționare 
ale clasei muncitoare, ale poporu
lui, îndreptată împotriva acelor ele
mente care s-ar deda la acțiuni 
ostile intereselor poporului și cau
zei socialismului, care ar încălca 
legile statului nostru, ar atenta la 
cuceririle construcției socialiste. Am 
considerat străin de concepția noas
tră, a comuniștilor, și nu am admis 
nici o dată că organele de securita
te ar putea fi folosite ca un instru
ment de represiune împotriva acti
vului de partid și de stat, împotri
va clasei muncitoare, care este cla
sa conducătoare a societății noastre. 
Noi considerăm că această preciza
re, pe care a făcut-o cu claritate 
plenara C.C. din aprilie, are o deo
sebită importanță pentru munca 
organelor de securitate, pentru ca 
ele să-și poată îndeplini în cele mai 
bune condiții misiunea și rolul ce 
le revin în societatea noastră socia
listă. (Aplauze îndelungi).

De nenumărate ori partidul 
a atras atenția că trebuie să 
facem întotdeauna deosebirea ne
cesară între elementele dușmănoa
se, ostile socialismului, între a- 
genți ai imperialismului — și oa
menii nelămuriți sau care au ne
mulțumiri datorită unor neajun
suri sau neînțelegerii unor măsuri. 
Și, știți bine, că am acordat și a- 
cordăm o mare atenție discutării 
în sînul colectivelor de oameni ai 
muncii a unor asemenea manifestăi i. 
Apelăm, în primul rînd. la colecti
vele de oameni ai muncii pentru a 
lămuri, pentru a-i ajuta pe acei ce 
nu au înțeles unele lucruri, să se 
încadreze cinstit, cu toate forțele 
lor, în opera generală de construc
ție socialistă desfășurată de.între
gul popor. Și știți foarte bine că 
această practică a partidului s-a 
dovedit deosebit de utilă ; de aceea 
ea trebuie aplicată și în viitor, ca 
o orientare principală. (Aplauze).

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Stănescu

Permitețl-mi să vă mărturisesc 
— cu convingerea că sînt în asenti
mentul tuturor — adînca bucurie și 
profunda emoție pe care le încer
căm, avînd în mijlocul nostru pe iu- 
biții noștri conducători de partid și 
de stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cinstea ce ni se 
face prin prezența conducătorilor de 
partid și de stat este încă o dovadă 
a atenției și grijii pe care partidul 
și statul le poartă aparatului de 
securitate, slujitor credincios al in
tereselor poporului și patriei so
cialiste.

Aniversăm în aceste zile de 
sfîrșit de august, la scurt timp 
după cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului nostru. împli
nirea a douăzeci de ani de la în
ființarea securității statului. In ca
lendarul istoriei socialiste a Româ
niei, înființarea securității statului 
ocupă un loc important, ea făcînd 
parte din ansamblul de măsuri 
luate de partid pentru făurirea 
unui stat de tip nou, corespunzător 
conținutului și sarcinilor revoluției 
socialiste.

Sub conducerea partidului și cu 
sprijinul larg al maselor, secu
ritatea a desfășurat o activitate 
rodnică, adueîndu-și contribuția la 
victoria asupra forțelor reacțio
nare, la asigurarea muncii pașnice 
de construcție socialistă a po
porului român. In continuare, vor
bitorul a trecut în revistă activita
tea desfășurată de organele secu
rității statului împotriva unor ele
mente reacționare dinăuntrul și din 
afara țării.

Noi, cei cărora partidul ne-a în
credințat misiunea nobilă de a ve
ghea, împreună cu celelalte organe 
ale statului, la asigurarea muncii 
pașnice a poporului, sîntem fericiți 
că am putut să ne aducem o mo
destă contribuție la mărețele rea
lizări în opera de construcție so
cialistă. Rezultatele obținute își 
au izvorul în conducerea și îndru
marea de către partid a întregii 
noastre activități. Partidul ne-a 
înarmat cu politica sa științifică, 
ne-a arătat cît și în ce fel să ne 
mobilizăm forțele împotriva unelti
rilor și acțiunilor dușmanului, ne-a 
asigurat toate condițiile pentru a 
face față oricărei confruntări, ne-a 
educat în spiritul vigilenței revo
luționare și al intransigenței față 
de cei care încearcă să atenteze 
la opera de edificare a societății 
socialiste. Partidul ne-a orientat în 
activitatea desfășurată și ne-a cri
ticat pentru lipsurile și greșelile 
noastre, arătîndu-ne calea ce o a-

DE LA ÎNFIINȚAREA SECURITĂȚII STATULUI
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Trebuie să intensificăm munca poli
tică de lămurire, de educare cetățe
nească a tuturor cetățenilor țării. Să 
avem în vedere că în măsura în 
care organele noastre de securitate 
se vor sprijini activ și își vor lărgi 
necontenit legăturile cu colectivele 
de oameni ai muncii, se va întări 
unitatea noastră de neînvins în 
lupta cu cei ce ar încerca, într-un 
fel sau altul, să ne creeze obstacole 
în drumul pe care pășim — 
drumul construcției socialiste. (Vii 
și puternica aplauze).

Desigur, tovarăși, că organele 
de Securitate trebuie totodată 
să știe să-și întărească conti
nuu vigilența, pentru a descoperi 
pe cei ce ar mai încerca să desfă
șoare o activitate organizată îm
potriva orînduirii noastre de stat, 
împotriva orînduirii socialiste. în 
același timp, aceste organe tre
buie să-și concentreze atenția 
împotriva dușmanului din afară, 
a agenților imperialismului, care 
ar încerca, pe vreo cale sau alta, 
să pătrundă în țara noastră, spre 
a-și desfășura activitatea lor duș
mănoasă. Față de asemenea ele
mente, față de oricine ar îndrăzni 
să trădeze interesele poporului, 
trebuie să fim necruțători! Aceasta 
este sarcina voastră principală, to
varăși 1 (Vii aplauze).

Bilanțul pe care îl facem, la 
această aniversare este pozitiv ; el 
demonstrează că Securitatea Statu
lui și-a îndeplinit cu cinste sarci
nile încredințate de partid și gu
vern. Tocmai de aceea, parti
dul,. guvernul, întregul popor 
înconjoară cu dragoste și dau o 
înaltă apreciere activității desfășu
rate de organele securității. (A- 
plauze îndelungi). Distincțiile acor
date cu acest prilej unui mare nu
măr de lucrători din organele de 
securitate sînt o dovadă a acestei 
prețuiri și încrederi. Doresc să fe
licit pe toți tovarășii care au primit 
distincții și să Ie urez noi succese 
în activitatea lor ! (Aplauze înde
lungate).

Tovarăși.
întregul nostru popor este anga

jat cu toate forțele sale în înde
plinirea programului elaborat de 
Congresul, al, TX-lea al partidului. 
Succesele obținute în primii doi ani 
și jumătate ai planului' cincinal 
dovedesc că avem toate condițiile 
să îndeplinim și chiar să depășim 
prevederile acestuia. în fața noas

vem de urmat pentru a le lichida.
Investindu-ne cu atribuții impor

tante pe linia realizării sarcinii de 
apărare a securității statului, parti
dul ne-a arătat totodată că fără o 
legătură strînsă cu masele, fără ,a- 
jutorul concret al oamenilor muncii, 
securitatea nu-și va putea înde
plini misiunea pentru care a fost 
creată. Ne folosim de acest prilej 
pentru a adresa călduroase mul
țumiri oamenilor muncii, care ne-au 
dat un ajutor neprecupețit în înde
plinirea sarcinilor încredințate de 
partid și guvern.

De necesitatea respectării cu 
sfințenie a principiilor conducerii 
de partid și legăturii cu plasele, 
ne-am convins și mai mult cu 
prilejul dezvăluirii de către 
partid a consecințelor activității 
unor elemente din fosta conducere a 
Ministerului Afacerilor Interne, 
care, călăuzite de interese meschi
ne, lipsite de principialitate, au în
cercat să scoată aparatul de secu
ritate de sub controlul partidului, 
să-l izoleze de popor. Greșelile, 
încălcările legalității socialiste,' 
abuzurile și actele arbitrare săvîr- 
șite în anumite perioade din tre
cut au adus prejudicii intereselor 
statului, au lezat drepturile și li
bertățile democratice ale cetățeni
lor.

Prin analiza efectuată și măsuri
le întreprinse în acest sens, Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din aprilie 
a.c. constituie un moment de în
semnătate istorică, înscriindu-se în 
șirul importantelor evenimente 
care au urmat Congresului al, 
IX-lea și Conferinței Naționale a 
partidului. Măsurile luate de partid 
au constituit încă o expresie a pro
fundului umanism ce caracterizea
ză politica partidului nostru, o 
nouă afirmare a marii sale respon
sabilități în îndeplinirea mandatu
lui încredințat de popor, hotărîrii 
sale nestrămutate de a sluji pînă 
la capăt idealurile de echitate și 
justiție ale socialismului; Măsurile 
luate de plenară au creat condițiile 
și climatul necesar pentru ca în 
societatea noastră abuzurile și fă
rădelegile comise în trecut să nu 
se mai repete.

Condițiile noi ale României de 
astăzi — a arătat în continuare 
vorbitorul — determină ca direc
țiile principale ale activității secu
rității, cîmpul ei de acțiune, meto
dele și mijloacele de muncă ale a- 
cesteia să se deosebească mult față 
de. cele din perioada cînd a luat 
ființă. Urmare a uriașelor trans

tră se deschid minunate perspecti
ve de dezvoltare multilaterală a pa
triei. de ridicare continuă a nive
lului de trai al întregului popor. 
Aceste rezultate au întărit și întă
resc tot mai mult unitatea între
gului popor, alianța clasei munci
toare cu țărănimea, cu intelectua
litatea, colaborarea prietenească și 
unitatea tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în 
înfăptuirea politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, — poli
tică ce corespunde pe deplin ce
lor mai înalte năzuînțe ale în
tregului nostru popor, cauzei so
cialismului.

în această activitate se afirmă cu 
tot mai mare putere rolul condu
cător al partidului nostru comunist, 
care asigură îndrumarea întregii 
vieți sociale, dovedind astfel că știe 
să-și îndeplinească cu cinste mi
siunea de înaltă răspundere pe care 
i-a încredințat-o poporul — ă- 
ceea de a-l conduce pe calea fău
ririi unui viitor luminos. Rolul con
ducător al partidului se exercită 
tocmai în acest fel, se manifestă 
nu în măsuri administrative, nu 
prin acte represive, ci prin unirea 
eforturilor întregului popor care 
din convingere asigură înfăptuirea 
politicii partidului. Tocmai în a- 
ceasta constă forța de nebiruit a 
partidului, a întregii noastre na
țiuni socialiste. (Vii și îndelungi 
aplauze).

Concepția noastră despre rolul 
conducător al partidului presupu
ne participarea tot mai activă a 
oamenilor mtincii de toate catego
riile la elaborarea politicii interne 
și externe a partidului și statului, 
la înfăptuirea acestei politici. A-, 
ceasta este una din caracteristici
le fundamentale ale democrației 
noastre socialiste, care cunoaște 
o dezvoltare continuă și care tre
buie să asigure, mai departe, par
ticiparea tot mai largă și tot mai 
activă a tuturor cetățenilor ia în
treaga viață socială a țării. 
Numai în acest fel socialismul se 
va afirma cu tot mai multă forță, 
ca bun al întregului popor, un bun 
care merită să fie apărat, chiar cu 
prețul vieții, de călre oricine — 
tînăr. bătrîn. bărbat, femeie — 
de către fiecare cetățean al patriei 
noastre. (Vii și îndelungate aplauze).

Lărgirea democrației socialiste 
impune totodată respectarea cu fer 
mîtate și întărirea legalității socia
liste, aceasta fiind o condiție esen

formări pe care le-a cunoscut țara, 
a victoriei depline a socialismului, 
a dispărut baza socială a reacțiu- 
nii, iar cîmpul de activitate a ele
mentelor pretabile să atenteze la 
securitatea statului s-a îngustat și 
continuă să se îngusteze tot mai 
mult.

După cum se știe, a spus în con
tinuare tovarășul I. Stănescu; pe 
plan extern, Republica Socialistă 
România cunoaște un proces de 
afirmare, de creștere a prestigiului 
și autorității în lume. Aceasta se 
datorește politicii sale principiale 
de întărire și consolidare a unită
ții și colaborării frățești cu toate 
țările socialiste, promovării cu con
secvență a principiilor independen
ței, suveranității și neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
participării sale active la circuitul 
mondial al valorilor, la rezolvarea 
problemelor majore ale contempo
raneității.

Noi nu uităm însă că atîta timp 
cît mai există imperialismul se 
menține pericolul unor acțiuni în
dreptate împotriva țărilor socialis
te, deci și a țării noastre. Servi
ciile de spiona] ale statelor capi
taliste încearcă să recruteze din 
rîndul elementelor înapoiate, des
compuse, agenți pentru a-l folosi 
în domeniul spionajului economic 
și militar, pentru acțiuni dăună
toare construcției socialiste, intere
selor generale ale poporului. 
Față de asemenea acțiuni dușmă
noase, aparatul securității manifes
tă intransigență și combativitate. 
Vom fi și în viitor fermi și necru
țători față de agenții serviciilor de 
spionaj străine, de trădătorii care 
se pun în slujba acestora, precum 
și față de orice alte elemente care 
ar încerca să lovească în ființa sta
tului român.

In cadrul ansamblului de măsuri 
luate de conducerea partidului pen
tru perfecționarea muncii de se
curitate, un loc important îl ocupă 
înființarea Consiliului Securității 
Statului, a cărui misiune este de a 
înfăptui politica partidului și gu
vernului în domeniul apărării cuce
ririlor socialiste ale poporului. I.a 
baza activității Consiliului Securi
tății Statului s-a pus principiul 
muncii' și conducerii colective a 
cărui respectare are un rol de o 
excepțională însemnătate. In pe
rioada care a trecut de la 
constituirea sa. Consiliul Securită
ții Statului a inițiat o serie de mă
suri menite să pună în concordanță 
conținutul, stilul și metodele activi
tății aparatului de securitate cu no
ile cerințe impuse de stadiul actual 
de dezvoltare a societății noastre, 
să înlăture din practica muncii tot 
ce era perimat, infirmat de viață, 
să promoveze noul în concepție și 
acțiune. Noi sîntem conștienți că 
toate acestea presupun creșterea în 
continuare a nivelului de pregătire 
politico-ideologică, profesională și 
militară a tuturor cadrelor noastre, 
astfel incit fiecare ofițer de secu

țială a funcționării normale a sta
tului nostru socialist. în această 
privință, organelor Securității Sta
tului le revine un rol deosebit de 
important. Este adevărat, Codul 
penal, legile țării noastre, începînei 
cu Constituția, au great o bază le
gală care dă posibilitate tuturor ce
tățenilor să se încadreze în marea 
operă de desăvârșire a socialismu
lui. Dar nu este suficient că am 
înscris în legi ; trebuie să și în
făptuim prevederile legilor. Parii 
dul cere de la dumneavoastră, de 
la toți lucrătorii organelor de secu
ritate, — de la președinte pînă la 
ultimul lucrător — să faceți totul 
pentru a respecta cu sfințenie legi
le statului nostru, îneît orice mă
sură represivă să lovească numai 
în cei care sînt într-adevăr vino- 
vați, în cei care încalcă legile pa
triei noastre și care trebuie să-și 
primească pedeapsa bine meritată, 
din partea societății, a poporului. 
(Aplauze îndelungi).

Noi cerem organelor de securitate 
să vegheze permanent la apărarea 
cuceririlor revoluționare ale po
porului, să-și întărească continuu 
legăturile cu masele largi — aceas
ta constituind garanția îndeplinirii 
în bune condiții a sarcinilor încre
dințate de partid.

Țin să subliniez, tovarăși, că în 
aceste zile, în împrejurările inter
naționale grele determinate de re
centele evenimente pe care le cu
noașteți, s-a manifestat puternic 
adeziunea și sprijinul pe care în
tregul popor român îl dă politi
cii partidului nostru îndreptate 
spre dezvoltarea construcției so
cialiste, spre crearea condițiilor 
pentru normalizarea și îmbunătăți
rea relațiilor dintre țările socialis
te. dintre partidele comuniste și 
muncitorești, spre întărirea unității 
tuturor forțelor antiimperialiste. — 
garanția mersului înainte al fiecă
rei țări socialiste, garanția victo
riei socialismului și a păcii în lume. 
(Vii și puternice aplauze).

în încheiere, vă rog să-mi dați 
voie să vă urez încă o dată, dum
neavoastră. tuturor lucrătorilor de 
securitate, succese tot mai mari în 
activitatea închinată slujirii fără 
preget a intereselor patriei, ale po
porului nostru.. constructor al so
cialismului., ale cauzei socialismu
lui., Vă doresc multă, sănătate și fe
ricire ! (Aplauze, ttrale ; se aclamă 
îndelung pentru partid, pentru Co
mitetul său Central, pentru Româ
nia socialistă).

ritate să fie capabil să descifreze 
just sensul evenimentelor și să se
sizeze la timp orice caracteristici 
ale acestora care ar putea favoriza 
săvîrșirea unor fapte infracționale 
împotriva securității statului, așa 
îneît să poată acționa cu hotărîre 
și în modul cel mai calificat în di
recția prevenirii lor. Totodată, sîn
tem preocupați de educarea tutu
ror cadrelor noastre în- spiritul u- 
nei înalte responsabilități față de 
munca lor, al principialității, cin
stei, modestiei și curajului, respec
tului față de legile țării, al unui 
cult desăvîrșit pentru adevăr, drep
tate și omenie.

O importanță deosebită pentru 
evoluția societății noastre prezintă 
faptul că P.C.R. îmbină dezvoltarea 
economiei cu adîncirea democra
tismului, cu crearea condițiilor pen
tru afirmarea multilaterală a per
sonalităților umane.

Pentru noi, lucrătorii apa
ratului de securitate — a subliniat 
vorbitorul — intensa preocupare a 
partidului pentru dezvoltarea de
mocrației înseamnă obligația sacră 
de a respecta legile, de a acționa în 
spiritul grijii față de om, pentru 
a nu se comite abuzuri împotriva 
cetățenilor cinstiți și pentru ca cei 
ce atentează împotriva cuceriri
lor poporului să fie pedepsiți cu 
toată asprimea. Garanția cea mai 
sigură, suportul de neclintit al în
deplinirii cu succes a sarcinilor 
trasate constă în conducerea per
manentă și nemijlocită de către 
partid a activității ce o desfășu
răm, în sprijinul larg, multilateral 
și prețios pe care îl primim din 
partea oamenilor muncii, a între
gului nostru popor.

In încheiere, președintele Consi
liului Securității Statului a spus : 
La cea de-a XX-a aniversare a 
creării securității, ținem ca o dată 
cu reafirmarea hotărîrii cu care 
urmăm politica internă și externă 
a partidului, să asigurăm condu
cerea de partid și de stat că se 
poate bizui total și în orice împre
jurare pe devotamentul întregului 
aparat de securitate. Stînd de 
veghe la asigurarea securității sta
tului, vom face totul pentru a ac
ționa în spiritul unei înalte respon
sabilități politice și sociale, pentru 
a fi gata în orice moment să ne 
îndeplinim îndatorirea sfîntă de 
a apăra cuceririle revoluționare 
ale societății noastre noi.

Consiliul Securității Statului, ge
neralii, ofițerii, subofițerii, gradații, 
soldații și angajații civili din toa
te unitățile noastre — animați de 
un fierbinte patriotism — se an
gajează solemn în fața conducerii 
partidului și statului, a întregului 
popor, să nu precupețească nimic, 
la nevoie nici Sîngele, nici viața, 
pentru a sluji cu credință și abne
gație cauza partidului și poporului, 
înaltele idealuri ale socialismului și 
comunismului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Ion Stănescu, președintele Consiliu
lui Securității Statului.

Tovarășul Constantin Gheorghe, 
secretarul Comitetului de partid al 
turnătoriei de oțel de la Uzinele 
„Grivița Roșie", a adus apoi celor 
prezenți un salut din partea mun
citorilor din Capitală.

Instrument al puterii oamenilor 
muncii — a spus el — al partidului 
și statului în apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a mun
cii sale pașnice și creatoare pentru 
edificarea orînduirii socialiste. 
Securitatea și-a ciștigat stima și 
prețuirea cetățenilor țării. Munci
torii. țăranii, intelectualii, toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, apreciază înflăcăratul 
patriotism, dragostea nemărginită 
pentru partid și popor, devotamen
tul față de cauza socialismului de 
care dau dovadă lucrătorii de secu
ritate în îndeplinirea misiunii ce 
le revine.

A luat apoi cuvîntul scriitorul 
Constantin Chiriță.

Aș vrea să simțiți în urările sin
cere, calde, profunde pe care vi le 
transmit acum, aici, cu ocazia aces
tui eveniment într-adevăr emoțio
nant și sărbătoresc — a spus el — 
sentimentele scriitorului cetățean, 
care întotdeauna crede într-un ade
văr suprem, în ideea și în realita
tea solemnă și tulburătoare care se 
numesc patrie, adică în tot ceea 
ce constituie trecutul, prezentul și 
viitorul acestui pămînt românesc.

Din întîlnirea necesară cu noțiu
nea de patrie, din contopirea ho- 
tărîtă cu interesele reale, auten
tice ale patriei socialiste, și-au cu
cerit lucrătorii din securitate acele 
alte galoane, nevăzute pe umerii 
lor, dar poate și mai strălucitoare : 
galoanele încrederii, galoanele sti
mei, recunoștinței și respectului 
poporului.

Urez în numele scriitorilor ro
mâni, urez din toată inima lucră
torilor din securitate sâ fie mereu 
la datorie, să învețe mereu din vi
tejia, din cinstea, din demnitatea, 
din inteligența poporului nostru, 
din valorile fundamentale ale aces
tui popor, atît de strălucit întru
chipate de către partidul nostru 
comunist.

Exprimînd sentimentele de înal
tă recunoștință față de Partidul 
Comunist Român, pentru grija cu 
care înconjoară pe lucrătorii din 
aparatid Securității Statului, pen
tru îndrumarea permanentă de 
oare aceștia se bucură în activita
tea ce o desfășoară, maiorul Ion 
Șerbă-noiu a spus printre altele :

Profund emoționat, făcîndti-mă 
ecoul gîndurilor și sentimentelor 
întregului aparat'de securitate, ex
primînd totodată și propriile mele 
simțăminte, dați-mi voie să mul
țumesc din inimă pentru înaltele 
distincții ce ne-au fost acordate 
astăzi.

Pentru fiecare ofițer sau soldat, 
pentru întregul personal al Consi
liului Securității Statului, nu există 
un ideal mai scump decît slujirea 
cu devotament — mergînd pînă la 
sacrificiul suprem — a intereselor 
partidului și națiunii noastre so
cialiste. Acestui țel măreț îi vom 
consacra și de acum înainte în
treaga noastră capacitate și putere 
de muncă.

A vorbit apoi colonelul în rezer
vă Ion Toderiu : încerc sentimente 
de nespusă bucurie și de mîndrie 
că mă aflu aici — a spus el >— 
între tovarășii mei de muncă și de 
luptă, că în mijlocul nostru se află 
conducătorii iubiți ai partidului și 
statului în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Am mulțumirea — a spus în con
tinuare vorbitorul — că sub îngri
jirea partidului nostru, aparatul 
de securitate s-a întărit cu cadre 
tinere, bine pregătite și devotate, 
vrednice să li se încredințeze sar
cini de nădejde.

Alături de aceste cadre, împreu
nă cu întregul popor, noi, ofițerii 
de rezervă ai Consiliului Securită
ții Statului, ne considerăm înca
drați în frontul de luptă pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostru.

Primit cu vii și puternice aplau
ze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplauze pu
ternice și entuziaste. La sfîrșit, 
minute în șir răsună urale pentru 
Partidul Comunist Român și Co
mitetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Lu
crătorii din Securitatea Statului 
și-au exprimat adeziunea lor de
plină față de politica partidului, 
hotărîrea nețărmurită de a-și con
sacra toate forțele pentru înfăp
tuirea sarcinilor de mare răspun
dere ce le-au fost încredințate, în 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostru muncitor, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității României socialiste.

★

In încheierea festivității a avut 
loc un spectacol la a cărui reușită 
și-au dat contribuția ansamblurile 
„Ciocîrlia" și al Armatei, forma
ția corală a Radiodifuziunii ro
mâne, corpul de balet al Operei 
Române și actori ai Teatrului Na
țional. Spectacolul, al cărui bogat 
și variat program a cuprins piese 
corale șî simfonice, piese coregrafi
ce, recitări s-a bucurat de un fru
mos succes. Artiștilor le-au fost o- 
ferite flori.

Resurse pote^feae 
de creștere a
eficienței economice

Activitatea productivă a întreprin
derilor industriale din județul Pra
hova. în perioada care a trecut din 
acest an, se caracterizează prin spo
rirea în ritm susținut a volumului 
producției și a productivității muncii, 
prin diversificarea continuă a sorti
mentului de produse, îmbunătățirea 
calității și reducerea prețului lor de 
cost. în 7 luni, planul producției glo
bale a fost realizat în proporție de 
102 la sută, întregul spor de pro
ducție obținut fată de anul trecut — 
de 11,5 la sută — fiind realizat a- 
proape integral pe seama creșterii 
productivității muncii.

Ceea ce definește rezultatele de 
pînă acum este, de asemenea, creș
terea importantă a eficienței econo
mice a producției, concretizată în 
economiile suplimentare la prețul de 
cost, pe primul semestru, de 124,2 mi
lioane lei și în beneficiile peste plan 
— de 168 milioane lei. Sporirea volu
mului acumulărilor bănești reflectă 
condițiile superioare 'în care se des
fășoară întreaga activitate econo
mică. create prin aplicarea hotărîri- 
lor Conferinței Naționale a partidu
lui — hotărîri care au dinamiz.at 
inițiativa și gîndirea creatoare a ca
drelor din întreprinderi, orientîn- 
du-le in direcția fructificării mai de
pline a resurselor producției. în a- 
cest an a continuat aplicarea măsuri
lor șl studiilor în cadrul acțiunii de 
perfecționare a organizării produc
ției și a muncii și de rentabilizare a 
produselor și întreprinderilor, s-au 
elaborat noi studii și s-a urmărit 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și ener
gie, a cheltuielilor materiale și a ce
lor neeconomicoase.

Organizațiile de partid dintr-o se
rie de întreprinderi au analizat, cu 
sprijinul celor mai bune cadre teh
nice și economice, posibilitățile de 
ridicare a rentabilității produselor, 
sprijinind conducerile întreprinde
rilor în luarea unor măsuri eficace 
în acest scop. La Uzina de mecanică 
fină din Sinaia s-au realizat și apli
cat in practică anul acesta 11 studii 
vizînd perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii pînă la ultimul 
loc de muncă, îmbunătățirea tehnolo
giei de fabricație pentru piesele de 
precizie, tinînd seama de dezvoltarea 
în viitor a uzinei, creșterea capacită
ților de producție în unele secții șl 
altele. Efectul acestora se materiali
zează. în final, în reducerea chel
tuielilor la 1 000 de lei producție 
marfă. în primul semestru, cu 29 lei 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, ponderea cheltuielilor mate
riale de producție urmînd să fie 
micșorată la 37,5 la sută în totalul 
prețului de cost pînă la finele anului 
în curs.

Succese similare s-au obținut, de 
asemenea, la Rafinăria Brazi. Aici, 
eforturile depuse pentru sporirea va
lorificării țițeiului și ridicarea nive
lului calitativ al produselor s-au îm
pletit strins eu măsuri chibzuite pe 
linia micșorării consumurilor speci
fice de materii prime și materiale. 
In ultimii trei ani. acestea au fost 
reduse cu 25,30 la sută și se urmă
rește diminuarea lor în continuare, 
mai ales la materialele din import. 
La întreprinderea „Dero" — Ploiești 
s-au analizat în comitetul de di
recție perspectivele reducerii cheltu
ielilor de producție, care dețin circa 
60 la sută din costurile unor produse 
și s-a stabilit ca un grup de specia
liști să verifice amănunțit oportuni
tatea cheltuielilor, posibilitățile de 
reducere a acestora și de îmbunătă
țire a procesului tehnologic.

Colectivele întreprinderilor noas
tre sînt convinse de realismul sarcinii 
trasate de Conferința Națională și 
de plenara din iunie a.c. a C.C. al 
P.C.R. de a lichida în cel mai scurt 
timp anomalia pierderilor planificata 
și intensifică măsurile pentru gos
podărirea cît mal eficientă a resur
selor materiale și bănești. Prin ase
menea măsuri, din vreme și judicios 
elaborate, chimiștii de la Fabrica de 
hîrtie Bușteni au renunțat la dotațla 
prevăzută inițial pentru acest an. 
In fiecare secție și Ia principalele 
locuri de muncă din această fabrică 
se urmăresc zilnic cantitățile de ma
terii prime și materiale introduse în 
procesul de fabricație, intervenin- 
du-se cu promptitudine pentru în
lăturarea oricărui act de risipă. Efi
cienta măsurilor luate s-a concreti
zat în economisirea unor importante 
cantități de celuloză. Numai într-o 
singură decadă din luna trecută, e- 
conomiile realizate la celuloză însu
mează peste 62 000 lei. Socotim, însă, 
că în această întreprindere consu
murile de materiale — și în spe
cial de pastă mecanică — ar putea fi 
reduse substantial dacă ministerul de 
resort ar ajuta întreprinderea în ve
derea dotării cu utilajul necesar pen
tru rafinarea pastel de la moara 
pusă în funcțiune în anii trecuți.

Activitatea depusă în acest an pen
tru reducerea dotației de stat, acor
dată pentru acoperirea cheltuielilor 
de producție ce nu se recuperează la 
vînzarea produselor nerentabile s-a 
soldat, — pe ansamblul județului —• 
cu o diminuare a pierderilor planifi
cate cu 8,3 milioane lei ; în același 
timp, numărul produselor nerenta
bile a scăzut cu 25 la sută, fată de si
tuația existentă în prima jumătate 
a anului trecut. Orlcît de bune 
sint rezultatele de pînă acum, 
nu se poate afirma că au fost 
fructificate integral, în toate în
treprinderile din județ, rezervele 
de creștere a acumulărilor bănești, 
în timp ce în cele șapte întreprin
deri planificate în acest an cu do
tați! de la buget — schelele petroliere 
Boldești, Cîmpina și Băicoi, I.M.T.F. 
Ploiești etc. — s-a intervenit eficace 
pentru diminuarea pierderilor, în alte 
unități, atît din cele care au prevă
zute produse nerentabile, cît și din 
categoria celor cu toate produsele 
rentabile, problemele legate de ren
tabilizare au fost uneori scăpate din 
atenție. Fără îndoială, volumul bene

ficiilor ar fi fost mai mare In an
samblu dacă în anumite întreprin
deri unele produse planificate cu 
beneficii nu s-ar fi realizat cu pier
deri. Deficiențe în acest sens exis
tă Ia întreprinderea „Drum nou“- 
Bucov (6 produse cu pierderi), Fa
brica de conserve Văleni de Munte, 
Uzina „24 ianuarie“-Ploiești, Fabrica 
de ciment Comarnic. Explicația re
zidă în faptul că la aceste întreprin
deri nu au fost duse la îndeplinire u- 
nele din măsurile stabilite în acți
unea de rentabilizare a producției.

într-un alt grup de unități — Ra
finăria — Ploiești, întreprinderea 
„23 August" — Cîmpina și altele — 
s-au executat un număr de sortimen
te cu pierderi, deși produsele respec
tive nu erau nici măcar cuprinse în 
planul lor de producție. Este evi
dent, în acest caz. că introducerea 
în producție a unor noi sortimente 
trebuie făcută după o matură ana
liză tehnică și economică, care să 
demonstreze nu numai utilitatea pro
dusului nou, ci și eficiența ridicată 
a fabricației lui. în această privință, 
ca și în perfecționarea întregii acti
vități economice a întreprinderilor, 
este necesar, după părerea mea, să 
crească și mai mult rolul organelor 
financiar-bancare. Este cazul ca in
stituțiile bancare și organele de con
trol financiar să renunțe definitiv la 
sistemul de a culege informații și 
date din unitățile industriale care 
au la un moment dat o situație eco
nomică și financiară critică, să folo
sească în mai mare măsură pîrghiile 
de care dispun în vederea îmbunătă
țirii stărilor de fapt, iar acolo unde 
se manifestă lipsă de preocupare sau 
acte de risipă să treacă la măsuri 
hotărîte pentru eliminarea deficien
telor.

Mari posibilități de ridicare a efi
cientei economice a producției au 
fost puse în evidentă prin recenta 
acțiune inițiată de conducerea parti
dului și statului pentru analizarea 
cheltuielilor materiale de producție, 
în majoritatea întreprinderilor din 
județul nostru, organizațiile de par
tid. comitetele de direcție s-au ocu
pat îndeaproape pentru asigurarea 
unei desfășurări corespunzătoare a 
acțiunii. Rezerve însemnate s-au î- 
dentificat în mod deosebit în între
prinderile din industria ușoară. în 
care, cu sprijinul specialiștilor din 
minister, s-au găsjt soluții valoroase 
pentru reducerea consumurilor de! 
materii prime, coloranțl, energie, 
combustibil, apă.

Dintr-un sondaj efectuat Împre
ună cu delegați al Comitetului de 
Stat al Planificării și Comitetului de 
Stat pentru Problemele de Organi
zare și Salarizare, a reieșit că, o 
perioadă de timp, în anumite între
prinderi din ramura constructoare 
de mașini și din industria chimică 
nu s-a acționat cu operativitate pen
tru descoperirea rezervelor produc
ției. Mai întîi, ministerele respective 
au trimis cu întîrziere instrucțiunile 
pentru desfășurarea acțiunii și n-au 
acordat ajutorul de specialitate care 
era strict necesar cadrelor din în
treprinderi. Asemenea aspecte au 
fost întîlnite la „Feroemail“-Ploiești, 
Uzina mecanică Cîmpina, uzina 
„Neptun" Cîmpina, Uzina chimică 
Valea Călugărească. Apoi, nici con
ducătorii unităților amintite și al 
altora nu s-au grăbit să reparti
zeze celor mal bune cadre sarcina 
de a examina elementele cheltuieli
lor materiale de producție șl posi
bilitățile de diminuare a lor. La U- 
zina chimică Valea Călugărească, de 
pildă, lucrarea fusese elaborată Ia 
început numai de șeful serviciului 
planificare, fără să fi fost antrenați 
în efectuarea acesteia factorii de răs
pundere din compartimentele teh
nic. tehnolog, organizarea produc
ției șl a muncii și secțiile de produc
ție. Considerăm că Ministerul In
dustriei Chimice va trebui să acorde 
sprijinul necesar acestei uzine, care 
întîmpină și azi dificultăți în lichi
darea produselor cu pierderi, în spe
cial datorită cheltuielilor efectuate 
cu materia primă.

Nu vor fi neglijate în perioada ur- 
mătare nici rezervele de creștere a 
rentabilității producției pe seama 

• micșorării cheltuielilor neproductive. 
Dacă ne referim la Combina
tul petrochimic Ploiești, de exem
plu, cheltuielile neproductive pe 
semestrul I reprezintă 0,38 la 
sută din totalul cheltuielilor pentru 
producția marfă la preț de cost de 
uzină. La prima vedere, s-ar părea 
că proporția acestora este mică. Si 
totuși, cheltuielile neproductive Ia 
acest combinat sînt de 552 000 lei și 
se datoresc in principal opririlor ac
cidentale ale unor instalații, ceea ce 
a condus la consumuri neproductive 
de materii prime. Desigur, compara
tiv cu anii trecuti. cheltuielile ne
productive la combinatul petrochi
mic sînt mult reduse, dar nu se poate 
spune că s-a ajuns la o limită ce nu 
mai poate fi depășită.

Pentru colectivele din întreprinde
rile județului Prahova este limpede 
că fabricarea unor produse cu o va
loare de întrebuințare ridicată — 
deci utile economiei naționale — în 
condițiile unor costuri minime, care 
exclud cheltuielile exagerate de pro
ducție. pierderile de orice natură, 
reprezintă calea cea mai sigură pentru 
creșterea beneficiilor, a acumulărilor 
bănești. De aceea, cu sprijinul orga
nelor șî organizațiilor de partid, ele 
se vor angaja și mai hotărît pe linia 
fructificării depline a resurselor de 
creștere a eficientei economice a pro
ducției — obiectiv cu largi rezonante 
în cadrul efortului general ce se de
pune astăzi pentru perfecționarea în
tregii activități economice $1 sociale 
din tara noastră.

Ing. Vasile CHIVULESCU
jet de sector la comisia economici 
a Comitetului județean Prahova 
ol P.C.R. ’i
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Constatăm adesea, la absolvirea 
unei promoții de stpdenți. că unii 
dintre cei cu care am pornit la 
început nu mai figurează printre 
tinerii specialiști, că s-au rătăcit, 
cum se spune, pe drum. Pînă la un 
anume punct acest fapt poate părea 
normal. Desigur, ar fi ideal ca. fără 
nici o excepție, toți tinerii care au 
pornit pe un anume drum în viață 
să ajungă neapărat și cu aucces la 
capătul lui. Să nu uităm însă că 
studiul universitar este o activitate 
complexă, nu lipsită de dificultăți, 
că de-a lungul său se poate întîmpla 
ca un student sau altul să constate 
că a făcut o alegere pripită a do
meniului de specialitate, că cerin
țele acestuia nu corespund forțelor 
sale intelectuale (sau chiar fizice) 
sau că are alte motive de ordin su
biectiv, personal. Tn asemenea ca
zuri retragerea sa din facultate, pen
tru ca să se orienteze spre alt do
meniu, este nu numai firească, dar 
și necesară, de mai mult folos pen
tru el și pentru societate decît con
tinuarea. oricum, a studiului respec
tiv.

Deosebit de îngrijorător însă de
vine acest fapt atunci cînd procen
tul studenților care nu mai ajung 
pînă la absolvirea facultății este cu 
mult mai mare decît cel așteptat. 
Referitor la asemenea cazuri, se cu
vine o analiză mai serioasă si 
aprofundată, insistînd îndeosebi a- 
supra cauzelor care le-au provocat. 
Si aceasta în temeiul principiului 
fundamental că învățămîntului nos
tru superior — ca oricărui 
domeniu în care se lucrează cu 
oameni — nu-i este permis, de către 
etica profesională și socială, să în
registreze rebuturi, pentru că ce 
altceva sînt aceste insuccese ale 
unora dintre studenții noștri care 
rămîn repetent! sau care nu mai 
ajung la sfîrșitul facultății 7 Cînd 
spun aceasta, mă gîndesc nu numai 
Ia risipa de fonduri materiale și de 
forță spirituală pe care o reprezintă 
pierderea înainte de absolvire a 
unui student, ci mai ales la impor
tanta pe care o are pentru societatea 
noastră socialistă în plină activitate 
constructivă fiecare braț si minte 
tînără. înarmată cu cunoștințe mo
derne în cele mai diferite ramuri, 
situată ne treptele celei mai înalta 
calificări.

Evident, cauzele unor insuccese de 
acest gen sînt multiple, ele derivînd 
fie dîn structura și modul de organi
zare ce prezintă uneori insuficiențe, 
raportat la cerințele sociale con
temporane ale studiului universitar, 
din aportul mai mult sau mai puțin 
responsabil și conștiincios al cadre
lor didactice, fie din atitudinea si 
eforturile personale inconstante ale 
studenților înșiși față de pregătirea 
lor profesională și cetățenească. în
tre aceste cauze se situează, după 
părerea mea, si nu în ultimul rînd. 
slăbiciunile sistemului de selecție în 
învățămîntu! superior. Asupra aces
tora voi încerca să mă opresc ceva 
mai pe larg în rîndurile ce urmează.

Să pornim de la premise în general 
cunoscute și unanim acceptate : ni
velul înalt la care se desfășoară șl 
trebuie să se desfășoare constant pro
cesul instructiv-educativ în facultăți, 
pentru a da societății cadre cu cea 
mai înaltă pregătire de specialitate, 
un grad superior de abstractizare și 
de generalizare a noțiunilor cu care 
se manipulează, izvorîte bineînțeles 
din realitățile social-economice și 
culturale fundamentale ale sistemu
lui socialist, o anume profunzime, 
elasticitate și promptitudine de gîn- 
dire în raporturile de lucru dintre 
profesori și studenti, ș.a.m.d. Ajun
gem neapărat la concluzia că toți 
acei care pășesc pe poarta universi
tății trebuie să fie apți și dotați din 
punct de vedere intelectual să. facă 
față — nu oricum, ci cu bune rezul
tate — acestor cerințe. Iar forul me
nit să facă această verificare a 
potentelor intelectuale ale viitorilor 
studenti este. în primul rînd, con
cursul de admitere în facultate, res
pectiv comisia de examinare. Con
statări personale — ca membru al 
unei asemenea comisii, chiar la re
centul concurs de admitere la Facul
tatea de medicină din București — 
mă îndreptățesc să afirm că, de 
multe ori. acest concurs nu-și în
deplinește în mod eficient rolul im
portant de selecție a valorilor, cu 
care este investit de către forurile 
centrale de învățămînt. Iată și unele 
argumente ale acestei păreri.

La un concurs pentru locuri limita
te ca număr — așa cum este preconi
zat în prezent pentru admiterea în 
învătămîntul nostru superior și cum 
este firesc să fie dacă ne gîndim la 
exigentele și cerințele mai sus amin
tite ale acestui învățămînt — comisia 
consider că trebuie să verifice nu 
numai cunoștințele din liceu ale

candidatului, c! totodată și modul In 
care ele sînt prezentate, stilul de 
expunere, capacitatea de sinteză și 
de gîndire. care relevă mai obiectiv 
aptitudinile, perspectivele de dezvol
tare ulterioară a tînărului în cauză. 
Acestui viitor student nu-i sînt su
ficiente numai cunoștințe informa
tive cu caracter static, ci trebuie să 
demonstreze și aptitudinea de a le 
valorifica și înțelege printr-o gîndire 
dinamică, asociativă, singura cale 
ce-i va permite progresul său spi
ritual. Personal, am acordat o 
apreciere mai bună acelor candidați 
care dovedeau asemenea aptitudini, 
chiar dacă unele elemente informa
tive le erau lacunare, cu convingerea 
că mai degrabă atributele intelectu
ale vor determina Îmbogățirea in
formației decît invers. în plus, fără 
calități intelectuale, fără posibilități

în cercurile universitare se discută 
adeseori în contradictoriu următoa
rea problemă : cum trebuie să a- 
precieze comisia de examinare pe 
acei candidați care dovedesc cunoș
tințe peste programa liceală în ra
port cu cei care știu perfect numai 
această programă ? Iar apreclindu-i 
pe primii nu-i nedreptățesc în mod 
evident pe ceilalți ? Dilema, cred eu, 
este numai aparentă ; evident, 
excepțiile de rigoare de-o parte și 
de alta. Am întîlnit candidați cu 
cunoștințe mal bogate decît dă 
regulă liceul (mă refer îndeosebi la 
specialitatea mea — anatomia). Fi
rește, am vrut să verific temeinicia 
acestor cunoștințe, nivelul de în
sușire și de înțelegere a lor de către 
tînărul respectiv. Nu de puține ori 
am avut surpriza să constat că 
acestea au fost învățate mecanic și

cu

de
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puncte de vedere

de timp de la absolvirea acestuia. 
Oare candidați! trecuți de 40 de ani
— am avut și asemenea exemple — 
mai pot avea vreo perspectivă ul
terioară de progresare într-un în- 
vătămînt atît de lung și de dificil ca 
cel de medicină ? N-ar fi mai bine 
ca în asemenea cazuri, e drept excep
ționale, să se statuteze o limită de 
vîrstă ? Sau — în altă ordine de idei
— să se specifice, în lumina eforturi
lor solicitate, unele specialități în 
mod preferențial pentru băieți, res
pectiv pentru fete (pediatria, far
macia etc) ?

Soluția problemei, a dilemei în 
discuție, o dau, în ultimă instanță, 
comisia de examinare, profesorul 
care trebuie să cunoască personali
tatea în formare a celor ce candi
dează, să aibă permanent în fată 
scopuî pe care-1 urmărește prin ac
tivitatea sa: selecția riguroasă a 
tinerilor cei mai apți și înzestrați 
pentru munca universitară. în cali
tatea și eficienta reală a acestei se
lecții sînt deopotrivă interesați 
profesorii și facultatea care vor 
lucra cu noii studenti, instituțiile si 
societatea care-i vor primi pe absol
venți la încheierea studiilor, cît și 
tinerii înșiși, care e bine să-și cu
noască mai devreme (decît după o 
experiență infructuoasă) limitele 
reale și conținutul exact al posibili
tăților lor de pregătire intelectuală. 
Bineînțeles, însă, că activitatea, oricît 
de conștientă și responsabilă, a exa
minatorilor trebuie susținută cu mă
suri corespunzătoare de către foru
rile de învățămînt. Cu toate dis
cuțiile, în unele cazuri rodnice. în 
altele mai puțin — de exemplu pen
tru medicină — care au avut Ioc 
în jurul condițiilor de organizare a 
concursului de admitere, consider că 
încă n-a fost găsită varianta optimă. 
N-ar fi rău dacă forurile răspunză
toare ar medita mai intens asupra 
disciplinelor celor mai adecvate pen
tru verificarea aptitudinilor candi- 
datilor pentru o facultate sau alta 
și ar fi foarte bine dacă pe lîngă 
aceste discinline s-ar adăuga, cel pu
țin cu titlu experimental și con
sultativ, unele probe sau teste de 
verificare a aptitudinilor și potente
lor reale ale candidatilor pentru do
meniul căruia doresc să

Independent însă de 
preocupări ale cadrelor 
lor universitare pentru
rea sistemului de selecție în facul
tăți, e de dorit ca învătămîntul 
liceal, cadrele sale didactice să-și 
perfecționeze necontenit activitatea 
de pregătire a elevilor, de formare a 
personalității lor intelectuale. Nu 
vom obosi niciodată în a propune 
căutarea unor cît mai active și rod
nice forme de colaborare între liceu 
și facultate. între membrii corpului 
profesoral al celor două grade de 
învățămînt. pentru a ridica nivelul 
de cunoștințe, a stimula gîndirea și 
aptitudinile elevilor, înlăturînd și pe 
această cale pragul (mai adesea de 
ordin emotional decît intelectual) 
dintre liceu și universitate. înlesnind 
pătrunderea în lumea universitară a 
celor cu adevărat apti. capabili, cu 
cele mai largi posibilități de afir
mare profesională și cetățenească.

se consacre, 
toate aceste 
și institutii- 
perfectiona-
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reale de studiu, de sinteză, de gîn
dire creatoare, vine un timp cînd 
mecanismul memoriei prea mult so
licitat nu mai dă rezultate. Numai 
că. de multe ori, comisiile de 
examinare, verificînd pe candidați 
strict în litera recomandărilor făcute 
de Ministerul învățămîntului privi
toare la admiterea în învătămîntul 
superior, își exprimă adeziunea a- 
supra unor tineri aparent „pregătiți" 
(în urma unor eforturi adesea exage
rate pentru memorarea în scurt timp 
a cunoștințelor „cerute" de pro
grama concursului), dar mai puțin 
dotati pentru a face față unor efor
turi intelectuale, de înțelegere și 
valorificare a unor domenii de 
specialitate. Iar rezultatele nedorite 
ale unei asemenea „alegeri" se văd 
mai tîrziu, cînd unii dintre noii stu
denti sînt depășiți de cerințele 
activității universitare.

expuse papagalicește. în asemenea 
situații s-au aflat unii absolvenți ai 
liceelor de specialitate (sanitare), 
care au debitat noțiuni și denumiri 
savante, de falsă erudiție, dar n-au 
știut să explice clar ceea ce și un 
absolvent de liceu de cultură gene
rală cu o sferă mai restrînsă de 
informații medicale putea să demons
treze fără prea multe dificultăți. în 
plus, numeroși proaspeți absolvenți 
ai liceului 
mai cursiv 
programă 
seriile mal 
multe ori prezentați la concursul de 
admitere în facultate. Nu-i mai pu
țin adevărat că discrepanta între ni
velul de prezentare al unor candidați 
se explică prin numeroase cauze, 
care țin atît de capacitățile Intelec
tuale ale acestora, cît și de calitatea 
studiului din liceu, ca și de durata

au expus mai corect și 
cunoștințele limitate din 
decît absolvenți din 

vechi, candidați de mai

»

stagiune teatrală
Peste puține săptămîni teatrele 

noastre își vor relua activitatea, pur- 
tînd pe frontispiciile lor o inscripție 
de glorie : stagiunea 1968—1969 : deci 
douăzeci și cinci de ani de teatru li
ber, într-o tară liberă. Acest sfert 
de veac de strădanii artistice, de în
cercări, confruntări și indubitabile 
izbînzi obligă. Obligă, înainte de 
orice, la rememorări. La sfîrșitul 
stagiunii trecute am făcut un scurt 
popas într-un oraș de provincie, în 
care nu ființa pe vremuri nici o tru
pă de teatru, în care nu oprea, pînă 
acum douăzeci și cinci de ani, nici 
un turneu.

Explicațiile acestei paragini erau 
de ordinul cifrelor contabile necru
țătoare : aventuri artistice sporadice 
se soldaseră cu o bancrută finan
ciară evidentă : tîrgul întreg nu a- 
duna într-o seară nici o sală de tea
tru, ori care ar fi fost afișul și ori
cît de sonor ar fi sunat numele pro
tagoniștilor. Iși exercită seral, acti
vitatea, astăzi, în același oraș, două 
trupe de proză, una de teatru muzi
cal, în afara unei scene liliputane 
pe care evoluează în fața unui pu
blic pitic, dar entuziast, marionetele.

Soarta dramaturgiei originale, 
privită prin prisma aceleiași compa
rații, conduce la semnificații asemă
nătoare. O piesă originală era privi
tă odinioară ca o rudă săracă a lite
raturii, căreia trebuia să i se acorda 
un regim de caritate. Un public ig
nar, snob sau sofisticat, amator de 
premiere mondene, dădea prioritate 
unui repertoriu de import, manufac
tură, de cele mai multe ori. dubioasă 
în care prima dramaturgia triun
ghiului adulterin, răsturnat în vari
ante infinite, pe toate laturile sale 
obosite. în aceeași vreme, piesele lui 
Camil Petrescu, George Mihail-Zam- 
firescu sau Mihail Sebastian erau 
ostracizate, condamnate la lungi ani 
de așteptări, terminate, în cel mai 
fericit caz. cu reprezentații încro
pite.

Mai este nevoie să amintim că, 
astăzi, o piesă de teatru originală și 
valoroasă e reprezentată concomi
tent, în zece sau cincisprezece tea
tre, ajungînd ca număr de specta
cole la o sută sau o sută și cincizeci, 
într-o singură stagiune ? Se cuvine 
să spunem un cuvînt despre felul 
cum este azi așteptată o piesă ori
ginală. Interesul vine nu numai din 
partea conducătorului colectivului 
sau a regizorilor chemați s-o mon
teze, dar și din partea viitorilor in
terpret!, confirmîndu-se, în acest 
chip, afirmația lui Mihail Eminescu, 
din ounoscutul său articol despre 
teatru : actorii sînt pasionați să joa
ce în piese scrise de autori autoh
toni, fiindcă, mai ales în asemenea

Aurel BARANGA

• Teatrul „C. Tănase" (la grădina Boema) ! Boema 
Palace — 20.
• Ansamblul „Perlnița" (în sala Savoy a Teatrului 
„C. Tănase“) : Varietăți folclorice — 19.

____ _________ ___ ____ ___ ____ ___bilete
2532 — orele 20,15), PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ;

• Trei copil „minune" : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2535 — orele 17,30 și seria de

Alegere de asasini : PACEA — 15,43 ; 18 ; 20,15. 
Judecata : FERENTARI - 15.30 ; 18 ; 20.30.
Nuntă Ia Malinovka : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,13. 
El Dorado : CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Zorba grecul : CIRCUL DE STAT — 10 ; 13 J

Corabia „Pasărea albastră" : UNION — 15,301
; 20,30.
Fantezlștll : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
Eu, eu, eu șl.„ ceilalți i DOINA — 16 ; 18,15 ; 20.30.
Hatarl : VICTORIA - 9.30 ; 13,15 : 17 ; 20,30, ARE

NELE LIBERTĂȚII - 19,30.
« In orașul „S* i CENTRAL — 8.30 ; 10,45 ț 13 | 
15,30 ; 18 : 20,30.
• Camera în formă de „L” s SALA CINEMA
TECA — 10 î 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20,15.

•
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ea va rîde : PARCUL HERĂSTRĂU — 19,45.
• Minunata Angelica : GRĂDINA VITAN — 19,45.
• Un bărbat și o femeie : GRADINA UNIREA — 20.

- 0 ; 11,30 ;
21,15. FESTIVAL - 8,30 ; 11 ; 

21, la grădină — 20, FEROVIAR 
; 15,30 ; 18 : 21. MODERN - 9,30 ;

18,30 ; 20,45, GRADINA EXPO-20

• 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.
• întîlntre în munți î EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, LIRA — 15,30 ; 18. la grădină
— 20,30,
• Taffy $1 vînătorul î TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Premiere strict secrete : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Viva Marla : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15.45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 : 13,30 î 15 ! 18.15 ; 
20,30, GRADINA TOMIS — 19,30.
• Intre noi : BUZEȘTI — 15.30 ; 18. Ia grădină
— 20.
• Pentru cîțlva dolari în plus : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE - 15,15 ! 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 1 
20.
• Piramida teului Soare : GIULEȘTI — 10 j 15,30 ; 
18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18,15 J 
20,30, lâ grădină - 20.
• Domnișoarele din Rochefort 5 COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
« Moștenirea tui Achille : FLOREASCA — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 i 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 î
16 ; 18.15 : 20,30.
« O fată Ciudată : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Duelul lung : VOLGA — 9-^15.30 în continuare | 
18 ; 20,30, GRADINA MOȘILOR — 20.

cinema

► 19 ; 21,15.
► • Tarzan, omul maimuță : REPUBLICA — 9
► 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15. FESTIVAL — I
k 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
k — 8,30 ; 10,45 ; 13
' 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
. ZIȚIA - 19,45, STADIONUL DINAMO
’ • Roata vieții : CAPITOL - 9.30 ; 12.15 ; 15 ; 17,45 |
. 20,30, la grădină — 19,30, MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 J

16 ; 18,30 ; 21.
, • Căderea Imperiului roman: LUCEAFĂRUL —
, 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 19.45. GRADINA DOINA — 19.15.
► • Fantomele se grăbesc : LUMINA — 9,30—16,30
► în continuare : 18,45 ; 20,45.
► •
. 18

»*

• Aventurierii : VIITORUL — 15,30 j 18 ; 20,30, 
POPULAR - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dă laba, prietene 1 : PROGRESUL — 15,30 ; 18 | 
20,30.
• Vicontele plătește polița t MUNCA — 181 18 j 
20, GRADINA PROGRESUL-PARC — 20.
• Caut o nevastă : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Falsa liră do aur : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 l FLACĂRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
•

lucrări, își pot da măsura talentului 
și asta fiindcă nici o realitate nu le 
este mai cunoscută ca viața lor zil
nică.

Această triplă pasiune : a directo
rului de teatru, a regizorilor și a ac
torilor se convertește în spectacol în 
realizări de multe ori deosebite, e- 
xemplare. Cronica dramatică a con
semnat la sfîrșitul aceleiași stagiuni 
trecute două serii de fapte de semni
ficații conjugate. Cele mai reușite 
spectacole, cele mai interesante, rea
lizate îndeosebi în teatrele de pro
vincie, au avut ca bază un text ori
ginal și, poate, cel mai îmbucurător 
aspect: încasările maxime, deci par
ticiparea cea mai mare a publicului, 
s-a produs la aceleași piese origi
nale. Nu descifrez în respectiva con
statare nici o surpriză :■ spectatorii 
noștri sînt, în primul rînd, interesați 
să vadă pe scenă înfățișate, în dez
bateri pasionate, aspecte ale exis
tenței lor cotidiene. Omul din stal 
nu se vrea flatat pe scenă, dar e 
profund interesat să găsească prin 
intermediul unei înflăcărate confrun
tări de idei, soluții la întrebările sale 
intime și de fiecare clipă. Atunci 
cînd procesul la care asistă atinge 
un înalt nivel artistic, spectatorul, 
părtaș la tot ce se petrece pe scenă, 
transformă reprezentația într-un e- 
veniment prelungit și dincolo de li
mitele unei seri de spectacol. Sim
pozioanele organizate pe marginea 
unor lucrări de teatru originale — 
și am asistat la cîteva asemenea ma
nifestări — dau fenomenului de artă 
o dimensiune cultural-politică de 
semnificații esențiale. Iată de ce am 
sentimentul că toți factorii care pre
zidează la buna funcționare a aces
tui fertil domeniu de civilizație care 
e teatrul sînt chemați la începutul 
stagiunii ce-și va deschide în curînd 
porțile la un surplus de eforturi 
creatoare menite să dea întregii ac
tivități teatrale din tară un avînt 
sporit.

Mi se pare că prima grijă trebuie 
să privească alcătuirea repertoriului, 
examinat cu o exigență maximă. Nu 
mai trebuie insistat, cred, asupra fap
tului că repertoriul este și rămîne 
baza politico-ideologică și artistică a 
oricărei activități teatrale. E un ade
văr cunoscut. Mai util, poate este să 
punem și în practică respectul sever 
și neabătut pentru cele mai valoroa
se lucrări din patrimoniul nostru 
clasic. Să nu ni se răspundă că ma
joritatea pieselor din acest tezaur au 
fost jucate. E un fals argument. Fie
care an, fiecare nouă stagiune, aduce 
inedite contingente de spectatori la 
teatru, și e mai mult decît firesc, e 
obligatoriu, ca noile generații să 
crească și să se dezvolte în spiritul 
de respect pentru opera lui Alec- 
sandri, Caragiale, Hașdeu, Davilla 
sau Iorga. Literatura marilor noștri 
dramaturgi care au scris între cele 
două războaie mondiale și cu cîtă 
abnegație în serviciul cauzei progre
sului, piesele lui Camil Petrescu, 
George Mihail-Zamfirescu, Victor 
Ion Popa, Mihail Sebastian, Ale
xandru Kirițescu, sau ale atît de va
loroșilor dramaturgi Victor Ef'.imiu, 
Tudor Mușatescu, Mircea Stefănescu, 
Ion Luca. se cuvine a fi analizate 
atent, în spirit critic, pentru ca cele 
mai reprezentative să fie reluate în 
spectacole memorabile. înflorește 
de douăzeci și cinci de ani o 
literatură dramatică originală, ne
mijlocit legată de actualitatea zi
lei noastre prezente. Am cre
dința că multe din piesele scrii
torilor contemporani, revăzute de 
autorii lor, pot constitui prilejuri de 
reprezentații interesante.

Fiindcă spectatorii tineri au fost 
întotdeauna clientela devotată a tea
trelor se cuvine să ne gîndim cum 
și cît îi reprezentăm pe dramaturgii 
clasici, începînd cu titanii nemuri
tori ai teatrului antic. Sînt ani lungi 
de cînd așteptăm un mare „Oedip". 
Sînt, de asemenea, multe stagiuni de 
cînd așteptăm un memorabil „Faust", 
o răscolitoare și patetică „Berenice". 
Ne aflăm într-un dialog fertil cu în
treaga cultură a lumii. Atunci însă 
cînd e vorba să includem o piesă din 
repertoriul contemporan universal se

cuvine să ne amintim și în chip res
ponsabil de prețioasa indicație dată 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la întîi— 
nirea cu oamenii de artă : să reți
nem acele lucrări care concordă cu 
spiritul și principiile umanismului 
socialist.

îmi îngădui să fac unele sugestii 
de importanță aparent secundară. 
Văd necesitatea urgentă a reintro
ducerii în practica obișnuită a tea
trelor, a matineelor pentru școlari, a 
spectacolelor precedate de expuneri 
explicative, conferințe cărora neuita
tul Ion Marin Sadoveanu le-a dat o 
strălucire intelectuală deosebită. Da 
asemenea, mă gîndesc că n-ar strica 
un spor de seriozitate în ceea ce 
privește respectarea repertoriilor 
din clipa alcătuirii și definitivării 
lor. Mă declar în dezacord cu eterna 
invocare a unor „condiții obiective" 
ce fac posibile fluctuațiile unui re
pertoriu modificat, schimbat, ajustat 
și transformat la nesfîrșit, pînă la 
pierderea oricărei concordanțe cu 
cel anunțat initial. Adevărul adevă
rat este că aceste schimbări facile, 
și uneori frivole, n-au drept expli
cație reală „cauzele obiective", ci 
sau orgolii regizorale intempestive, 
sau veleități subite ale unor inter
pret! interesați de un rol ivit pe 
parcurs. Intervine, de asemenea, o 
nuanță de modă și snobism : este 
suficient ca un teatru din Capitală 
să încerce o experiență, să descope
re un autor sau o piesă, de cele mai 
multe ori, insolită, pentru ca nenu
mărate teatre de provincie să de
vină, instantaneu, indiferente față 
de propriul lor program anuntat, 
schimbat în favoarea „noutății". 
Goana aceasta după noutate riscă să 
devină, necombătută riguros, o raci
lă veche.

Deși — așa cum arătam mai sus 
— interesul pentru dramaturgia ori
ginală contemporană se află pe pri
mul plan, se cuvine să facem, de 
dragul adevărului, o precizare. Acest 
interes se vădește, mai ales, atunci 
cînd e vorba de piesele cîtorva sem
nături consacrate, ale căror lucrări 
par a fi o chezășie de succes. Tine
rii dramaturgi — și pot fi citate j 
cîteva nume mai mult decît promi
țătoare — așteaptă în schimb stagiu
ne după stagiune o inițiativă bine
voitoare. Am impresia că funcțio
nează, în această direcție, 
sistem de inerții generate 
frica în fata riscului. E
ca directorii noștri de teatru să-și 
amintească adevărul axiomatic că 
fiecare mare autor a fost, cel 
puțin o dată în viața lui, debutant, 
și că n-ar trebui să existe pentru 
un conducător de colectiv teatral am
biție mai mare decît descoperirea și 
lansarea unui talent necunoscut. 
Mi se pare necesară combaterea 
unei alte prejudecăți, din nefericiră 
încetățenită, sau, în orice caz, culti
vată cu asiduitate în ultimele sta
giuni. E vorba de reprezentarea 
unor piese zise „de serviciu", lu
crări de „respiro", cum sînt numita 
în argoul culiselor, maculatură de 
nulă importanță artistică, impuse în 
repertoriu cu argumentul că „aduo 
public la casă". Evident, preocuparea 
pentru participarea publicului la 
spectacole se cuvine să ghideze orice 
activitate teatrală, nimic nefiind mai 
dăunător și mai demoralizant ca o 
sală de spectacol nepopulată. Aceas
tă grijă însă nu trebuie să coboare 
pînă la montarea unor inepții anti- 
artistice, nimic nefiind mai dăunător 
și mai trist decît o sală 
spectatori, dar goală de 
și sentiment.

Adevăratul repertoriu 
respectul pentru puritatea 
cu nivelul artistic exemplar al lu
crării.

Teatrul a fost, este și va rămîne 
o tribună activă, răspîndind în lume 
idei răscolitoare, menite să ridice 
ființa umană pe trepte superioare 
de abnegație în serviciul unui uma
nism socialist, generos și eroic.

La începutul unei stagiuni —< 
1968—1969 — căreia îi incumbă pri
ma sarcina de a vesti un an aniver
sar de glorie : un sfert de veac 
de la eliberarea patriei, cred că le 
revine tuturor slujitorilor scenei, 
dramaturgi, regizori, interpreți, de
coratori, datoria de a da teatrului 
nostru strălucirea și noblețea la care 
le obligă timpul.
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de 
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plină cu 
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J0,00—10,30 — T.V. pentru/ specia
liști. Ciclul „Medi
cină". Rolul medicului 
de medicină generală 
și de pediatrie în 
combaterea tuberculo
zei pulmonare (re
luare).

17.30 — T.V. pentru școlari. Con
sultații la limba română 
(clasa a VIII-a). Tema : 
Analiza literară a poezie! 
„Scrisoarea a III-a“ de Ml- 
hal Eminescu. Prezintă 
prof. Vladimir Dogaru.

18,0# — Drumuri și popasuri — Su
misiune turistică.

18,20 — Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 — Curs de limba spaniolă
(reluarea lecție! a 8-a).

19,00 — „Șoimi!" — emisiune pen
tru tineret. >

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

Publicitate.

20,00 — Program festiv cu prilejul 
celei de a 20-a aniversări 
a înființării organelor de 
securitate ale Republicii 
Socialiste România.

01,00 — Dtalog despre culturi. 
Accesibilitatea poeziei.

01,20 — Film artistic : Soții tn ora?. 

02,55 — Telejurnalul de noapte.

03,05 — Închiderea emisiunii.

planificarea teritorială a măsurilor 
de îmbunătățiri funciare. în fiecare 
din aceste direcții, irigația este im
plicată profund. în ce privește pro
blema apei, este nevoie de crearea 
unor noi resurse pentru irigații, de 

“conservarea calității celor existente 
și, în special, de reducerea consu
mului specific al diferitelor folosințe. 
Avîndu-se în vedere că. pînă în 1975 
urmează să se amenajeze încă mai 
bine de două milioane de hectare, 
problema asigurării surselor de apă 
și mai ales reducerea consumului 
specific al diferitelor folosințe pre
zintă o mare însemnătate. După cum 
se știe, nu numai agricultura con
sumă apă. De aceea, la nivelul eco
nomiei naționale trebuie stabilită o 
pondere a fiecărei folosințe. Pentru 
aceasta, prima întrebare ce i se pune 
cercetării este : cum se definește în 
limbaj matematic corelația între con
sumul de apă și producție ? Această 
problemă, care este abia schițată pe 
plan mondial, noi am atacat-o cu 
destul succes și continuăm să o adîn- 
cim depunînd eforturi pentru solu
ționarea ei cît mai grabnică.

Valorificarea prin irigare a mare
lui masiv de nisipuri din stînga Jiu
lui este deosebit de promițătoare din 
punct de vedere economic, pe linia 
sporirii suprafeței agricole a tării. 
Deși cercetările noastre., sînt în
cepute recent, au rezultat une
le Indicații tehnice prețioase cu 
privire la structura culturilor, regi
mul de irigație și tehnica aplicării 
udărilor: este nevoie însă de nu
meroase preciziuni în plus pentru 
adoptarea unor soluții și tehnologii 
cît mai bine definite din punct de 
vedere tehnico-economic. în acest 
domeniu prea puțin cunoscut chiar 
pe plan mondial.

Ce probleme specifice rezultă din 
amplasarea teritorială a extinderilor 
pentru irigații ce se prevăd pînă în 
anul 1975 ? Din primele studii în 
curs, rezultă că cele 3 milioane de 
hectare ce vor exista amenajate 
pentru irigare la finele acestui ter- 

men sînt localizate aproximativ ju
mătate de-a lungul Dunării, primind 
apă din aceasta ; cealaltă jumătate 
este alimentată din apa rîurilor in
terioare. regularizate prin numeroa
se acumulări ce coboară din regiu
nea de munte pînă în cîmpie. Legat 
de aceste surse și de noile teritorii 
vizate, putem menționa cîteva pro
bleme specifice ce vor trebui rezol
vate cu răspundere și urgentă. Lacu
rile salmastre sau sărate de cîmpie 
(de pe stînga Ialomitei și Buzăului), 
au un rol drenant. Or. acum se pro
pune transformarea acestora în 
lacuri de acumulare. Cercetarea 
trebuie să precizeze dacă se poate 
renunța la acest rol drenant al lacu
rilor amintite. Este necesară, de a- 
semenea, adîncirea studiilor cu pri
vire la noul regim hidrologic al sur
selor de apă și asupra regimului de 
irigație diferențiat cît mai precis pe 
zone de condiții naturale. în vederea 
unei valorificări cît mai rationale a 
fiecărei picături de apă. Pe baza lu
crărilor existente și în curs de exe
cuție trebuie să se stabilească, pen
tru teritoriile cu un regim pedohidro- 
geologic instabil (cîmpuri și terase 
joase, lunci), eșalonarea rațională a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
și — în special — intensitatea și 
tehnica îmbinării irigației eu dre
najul.

Valorificarea prin irigare a unor 
teritorii cu caractere de sol speciale, 
cuprinse în noile teritorii ce se a- 
menajează. cum sînt nisipurile și să- 
răturile, comportă cercetări de de
taliu sub numeroase aspecte cum ar 
fi tehnica amenajării si aplicării iri
gației (adîncimea de udare pe ni
sipuri. tehnica spălării sărurilor p" 
sărături etc.).

Fără a fi specific legate de noile 
surse și teritorii, datorită însă pro
gresului continuu al tehnologiei ma
terialelor de construcție și al con
cepțiilor tehnice, trebuie continuu 
revăzute și confruntate cu stadiul 
actualității și tendințele viitorului 
apropiat, toate concepțiile cu privire 
la amenajările de irigație. însă cele 
mai dificile probleme sînt problemele

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

In programul național 
DE IRIGAȚII

de exploatare, mai întîi pentru că 
aici intervine într-o măsură mult 
mai mare factorul om și apoi pen
tru că aceste probleme sînt încă 
foarte puțin definite și cunoscute, la 
scara unor mari sisteme de irigație, 
de cîteva zeci de mii de hectare, 
pînă la peste o sută de mii de hec
tare (menționăm că sistemul Ca- 
rasu din Dobrogea va însuma 
120 000 ha, iar sistemul Giurgiu-Răz- 
mirești 155 000 hă). Amintim aici, 
mai întîi. de problema exploatării 
intensive a terenului amenajat. Pen
tru aceasta trebuie date răspunsuri 
precise cu privire la structura cul
turilor și succesiunea lor. pe baza 
unor soiuri specializate condițiilor 
din terenurile Irigate; exploatarea 
trebuie să poată să coreleze, cu cea 
mai mare finețe, consumul de apă 
cu producția, pentru obținerea ma
ximului de produs cu minimul de 
consum de apă și îngrășăminte.

Si. în fine, trebuie rezolvată în 
mod tehnic și științific problema sta
bilirii și avertizării momentului a- 
plicării fiecărei udări, pe spații largi, 
la nivelul unităților agricole și sis
temelor de irigație. într-o primă 
etapă, în curs de desfășurare, pen
tru determinarea umidității solului 
se vor pune la punct aparate rapide 
ș! ieftine de tipul tensiometrelor și 
electrometrelor. de construcție româ
nească. Pentru viitor, mai lesnicios, 

' trebuie create dispozitive simple șl 

robuste care să modeleze — să imite 
chiar — procesul evapotranspiratiei 
apei în sol. indicînd direct momen
tul cînd — la un anumit nivel al 
consumului de apă — trebuie să 
udăm.

Este evident că unei astfel de te
matici de cercetare, aici numai schi
țată. trebuie să-i corespundă un or
ganism potrivit. Este astăzi un fapt 
dovedit că un institut de cercetare 
nu poate deveni eficace decît după 
depășirea unei anumite trepte de do
tare și organizare. Dar înainte de a 
examina stadiul dotării și organi
zării cercetării noastre în acest do
meniu, este necesar de amintit unele 
trăsături specifice ale cercetării pen
tru îmbunătățiri funciare și — res
pectiv — irigații. Trebuie precizat 
că tehnica experimentală pune pro
bleme deosebit de grele în aceste 
cercetări. datorită eterogenității 
mediului în care se experimentează. 
Experiențele de cîmp în acest dome
niu se cer însoțite de un program 
mult mai amplu decît în cazul ex
periențelor agrotehnice, privind pro
prietățile și evoluția solului, apa 
freatică, bilanțul apei în sol, debi
tele de apă primite sau evacuate, 
precum și datele privind cultura, 
în afara cercetărilor cu caracter ex- 
peditionar și experimental-stationar, 
sînt necesare și Observații continue, 
de durată, privind evoluția unor te
ritorii în urma executării lucrărilor 

hidroameliorative. Astfel de obser
vații încep de regulă înainte de exe
cutarea amenajării și continuă sis
tematic, într-o rețea de staționare 
judicios amplasate, un număr de ani 
în timpul funcționării amenajării.

Pentru a putea generaliza, sub for
mă de legi, rezultatele cercetărilor, 
este necesar ca acestea să se efec
tueze sistematic. în cadrul unei re
țele de puncte caracteristice, astfel 
alese încît să’ acopere întreaga va
rietate de condiții naturale. Legat 
de necesitatea conturării tendinței 
și ritmului de evoluție a terenuri
lor amenajate, precum și de nece
sitatea prelucrării statistice a rezul
tatelor în raport cu caracterul anilor 
de cercetare, cele mai multe cer
cetări au un caracter staționar și de 
durată. Durata lor îndelungată este 
o trăsătură specifică a cercetărilor 
în acest domeniu. Pentru acest mo
tiv cercetarea trebuie să dispună de 
un avans de timp, în raport cu 
etapa aplicativă.

O altă caracteristică a cercetărilor 
în domeniul acesta o constituie ne
cesitatea cooperării unui număr în
semnat de discipline științifice. De 
aceea, pentru numeroase probleme 
de cercetare se impune lucrul în 
echipă complexă, ceea ce comportă 
de multe ori un efort organizatoric 
deosebit de dificil din multe puncte 
de vedere, uneori chiar din cauza 
lipsei de înțelegere a cercetătorilor 
pentru o astfel de muncă colectivă. 
Structura organizatorică a I.C.I.F.P. 
caută să răspundă, prin profilul său 
complex, complexității sarcinilor pe 
care le are de rezolvat. în cadrul 
secțișj de irigații există laboratoare 
pentru studiul regimului de iriga
ție, pentru metode de udare și ame
najare, pentru folosirea apelor rezi
duale Ia irigație ; este însă mult ră
masă în urmă organizarea cercetă
rilor privind exploatarea sistemelor 
de irigație. în institut se folosesc 
metode și aparaturi moderne de in
vestigație și calcul : radioizotopi pen
tru urmărirea comportării pământu

rilor și mișcarea apei în sol și sub
sol, microscopia electronică și spec- 
trografia pentru determinarea unor 
anumite structuri și compoziții ala 
pămînturilor. metodele analogice, 
cartele perforate și automatizarea 
calculelor în diverse probleme pe- 
dologice, hidrologice, hidraulice, geo- 
tehnice și hidroameliorative. Există 
totuși un decalaj continuu între do
tarea I.C.I.F.P. și necesități.

în timpul scurt de la înființare, 
s-ă reușit — sub aspectul bazei ma
teriale — organizarea și încadrarea 
a 14 laboratoare proprii la stațiunile 
zonale ale Institutului central de 
cercetări agricole, element de o de
osebită importantă pentru dezvolta
rea cercetărilor în diverse condiții 
specifice. Legat de aceste labora
toare, sau direct de secțiile de cer
cetare din centrală, s-au organizat 
numeroase puncte de cercetare în 
afara stațiunilor experimentale. în 
acest an, numărul total al cîmpuri- 
lor și punctelor de cercetare din tară 
ale institutului a depășit 70. Cu toate 
aceste realizări organizatorice pozi
tive. după peste doi ani de la în
ființare, institutul nu dispune încă 
de o bază experimentală proprie în 
preajma sa, fiind nevoit să se mulțu
mească cu ceea ce bunăvoința 
unor unități ca I.A.S. „30 Decem
brie" sau Ferma didactică „Bă- 
neasa" a Institutului agronomic „Ni
colae Bălcescu" îi permite să impro
vizeze pe terenurile lor. Datorită lip
sei acestei baze. întîrzie rezolvarea 
unor probleme de urgent interes 
practic cum ar fi. de exemplu, trans
portul mecanizat al aripilor de as- 
persiune sau este practic imposibilă 
atacarea altora cum ar fi tehnica iri
gării din conducte subterane da 
joasă presiune. Este desigur o gravă 
lipsă de înțelegere a Institutului 
central de cercetări agricole că în
tîrzie dotarea I.C.I.F.P, cu acest 
element esențial al bazei materiale, 
cu care orice institut similar își în
cepe activitatea, din primul moment 
al existenței sale. /
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ADEZIUNE DEPLINĂ LA PRINCIPIILE POLITICO 
EXTERNE A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

PLECAREA DELEGAȚIEI

ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE
SOV1ETO-ROMÂNE

Ziariștil din Republica Socialistă 
România, slujitori liberi și credin
cioși ai cauzei socialismului și comu
nismului, devotați patriei și poporu
lui lor, ne contopim glasurile cu cele 
ale întregului popor pentru a ne re
afirma deplina aprobare, adeziunea 
noastră profundă față de politica 
principială și consecvent marxist- 
leninistă pe care partidul și guvernul 
României socialiste o promovează în 
construirea și desăvîrșirea orînduirii 
«ocialiste, ca și în relațiile cu statele 
socialista și cu toate țările lumii. 
Principiile acestei politici, reafirmate 
clar, cu forța, proprie adevărului, în 
Declarația Marii Adunări Naționale, 
le-au votat și reprezentanții noștri 
în forul suprem al țării, le-am votat 
fiecare din noi în paginile ziarelor 
și revistelor noastre, la radio și tele
viziunea română. Am primit cu vie 
satisfacție și deplină adeziune Decla
rația Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ce reprezintă o nouă ex
presie a clarității și consecvenței li
niei politice a partidului nostru.

Am urmărit și comentat cu îndrep
tățită mîndrie, în aceste zile, cuvîn
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și ale celorlalți conducători de partid 
și da stat, care exprimă simțămin
tele, emoția și speranțele întregii 
noastre națiuni socialiste. Este o 
mîndrie justificată pe deplin de grija 
și pasiunea, responsabilitatea și ho
tărîrea cu care conducerea partidului 
și statului. întruchipînd tot ce are 
mai bun și reprezentativ poporul 
nostru, se străduiesc neobosit să asi
gure toate condițiile pentru desăvîr
șirea construcției socialismului în 
țara noastră, pentru întărirea uni
tății și colaborării țărilor socialiste, 
pentru asigurarea păcii în lume.

Prin forul suprem — Marea Adu
nare Națională — prin glasul uriașe
lor mulțimi la marile adunări ale 
populației din orașele patriei noastre, 
piîr, zecile de mii de declarații, scri- 
sOrv, telegrame adresate conducerii 
partidului, întregul nostru popor își. 
manifestă unitatea neclintită în jurul 
partidului comunist care-i călăuzește 
destinele pe calea ce duce spre co
munism, hotărîrea sa nestrămutată 
de a rămîne credincios și loial anga
jamentelor pe care România și le-a 
asumat în cadrul relațiilor și alian
țelor cu țările socialiste frățești, de a 
milita pentru ca să triumfe tot ce 
este mai sfint în relațiile de tip nou 
statornicite între țările socialiste: 
principiile marxism-leninismului și 

(Urmare din pag. I)

a neamestecului în treburile inter
ne, să se manifeste încredere în 
forțele revoluționare ale fiecărui 
popor, în capacitatea sa de a-și 
construi și desăvîrși noua orîndui
re. Plenara lărgită a comitetului 
județean de partid, activul său, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Ialomița, asigurăm con
ducerea ' partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a ne îndeplini în mod exemplar 
sarcinile de producție, că vom 
munci fără preget pentru înflorirea 
țării".

în telegrama conducerii Comite
tului dc Stat pentru Cultură și Artă 
se arată: „Comitetul de partid , si 
colectivul de conducere al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
în numele membrilor de partid, în 
numele tuturor salariaților, își ex
primă adeziunea totală față de po
litica principială și fermă a parti
dului și statului nostru, acordul lor 
integral la Declarația Marii Adu
nări Naționale cu privire la prin
cipiile de bază ale politicii externe 
a României. Ne angajăm să ac
ționăm în continuare cu hotărîre 
pentru răspîndirea luminoaselor idei 
marxist-leniniste, să muncim cu de
plin devotament și abnegație pen
tru realizarea integrală a sarcini
lor trasate în domeniul culturii și 
artei de cel de-al IX-lea Congres și 
de către Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român. Vă a- 
sigurăm tovarășe secretar general, 
că sîntem ferm hotărîți să- consa- 
crăm toate forțele noastre înfloririi 
culturii, dezvoltării României so
cialiste, apărării independentei și 
suveranității sale".

„Toți comuniștii, pînă la unul, 
ne declarăm de acord, cu toată con
vingerea ființei noastre, cu politica 
internă și externă a partidului 
nostru așa cum a fost reafirmată 
în hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
din 21 august, în Declarația Marii 
Adunări Naționale, în cuvîntările 
vibrante ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si ale altor conducători ai 
partidului și guvernului — se spune 
in telegrama Adunării generale a 
comuniștilor de la Fabrica de con
fecții „Călărași". Toți comuniștii, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din fabrica noastră își vor înzeci 
eforturile pentru Îndeplinirea sarci
nilor de producție ce ne stau în 
fată, pentru înfăptuirea oricăror 
sarcini ce le vom primi de la 
partid".

într-o altă telegramă se spune : 
„Activul de partid de la Combinatul 
chimico-metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Baia Mare își 
exprimă încă o dată deplina 
adeziune la politica partidului și gu
vernului nostru, care corespunde 
intereselor vitale ale națiunii ro
mâne, cauzei unității țărilor socia
liste, ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, cauzei pă
cii și securității popoarelor. Orga
nizațiile de partid din combinatul 
nostru asigură Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și pe 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că își vor spori 
eforturile în mobilizarea comuniș
tilor, a maselor de oameni ai muncii 
pentru înfăptuirea cu devotament- și 
abnegație a tuturor hotărîrilor luate 
de partid și guvern, conștienți că 
în acest mod își. aduc contribuția 
la măreața operă de desăvîrșire a 
construcției socialiste, la întărirea 
României, verigă de nădejde a sis
temului socialist mondial".

pentru 
socialis- 
Consec- 

noi. zia- 
avut

internaționalismului proletar, ale res
pectării independentei și suverani
tății naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

Poporul nostru urmează neabătut 
politica Partidului Comunist Român 
care promovează cu hotărîre prin
cipiul dreptului fiecărei națiuni de 
a-și hotărî singură soarta, de a fi 
stăpîna propriului său destin, drep
tul fiecărui popor, al fiecărui par
tid de a hotărî măsurile 
bunul mers al construirii 
mulul în propria sa țară, 
venți cu acest principiu, și 
riștii, dintre care multi am 
prilejul să studiem la fața locului 
procesele înnoitoare inițiate de Par
tidul Comunist din Cehoslovacia, 
ne-am exprimat deplina încredere 
în justețea acestor înnoiri, tot așa 
cum, azi, ne exprimăm speranța că 
situația din Cehoslovacia se va în
drepta către un curs normal, că 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
guvernul ales și parlamentul țării, 
popoarele ceh și slovac vor avea 
posibilitatea să-și construiască, în 
deplină suveranitate și independență, 
viața lor nouă, în folosul patriei lor, 
în folosul victoriei socialismului și 
păcii în lume.

Noi, ziariștii, membri și nemem
bri de partid, fii credincioși ai a- 
cestui popor care de veacuri a lup
tat să-și apere ființa națională, in
dependenta și suveranitatea gliei 
străbune, slujitori al iubitului nos
tru partid comunist, sîntem ca în
totdeauna, cu trup și suflet, în pri
mele rînduri ale marelui front unit 
pe care întregul popor român îl for
mează în jurul partidului co
munist, în jurul Comitetului Cen
tral, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Toți ziariștii din România, români, 
maghiari, germani, de toate naționa
litățile, pătrunși de marea răspun
dere ce le-a fost încredințată, nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
a-și îndeplini datoria de cinste de 
a fi purtătorii de cuvînt ai partidu
lui, de a-și pune întreaga lor capa
citate în slujba înfăptuirii politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Presa, radioul și televiziunea, apli- 
cînd cu fermitate linia politică a 
partidului nostru, evidențiind în 
primul rînd ceea ee ne unește, vor 
informa cu consecvență, în mod o- 
biectiv și constructiv, opinia noastră 
publică asupra evenimentelor inter
naționale, a activității: țărilor socia
liste. a partidelor comuniste și 
muncitorești, în spiritul apropierii 
și întăririi relațiilor de solidaritate 
și unitate cu țările socialiste, cu par
tidele frățești, cu toate forțele de
mocratice și progresiste, în lupta

„ pentru ..înfăptuirea aspirațiilor / no- 
'.:bile de ■ pace și progres ale întregii.:

' omeniri;
Uniunea Ziariștilor din România, 

dînd glas hotărîrii tuturor ziariști
lor din țara noastră, asigură Co
mitetul Central al partidului, Con
siliul de Stat și guvernul Republicii 
Socialiste România, personal pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, că în 
toate împrejurările ziariștii își voi 

'îndeplini exemplar, fără șovăire, 
sarcinile ce le revin pentru ridica
rea patriei socialiste pe cele mai 
înalte culmi, pentru cauza socialis
mului și păcii în lume.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

Sentimente de profundă dragoste și devotament
față de politica Partidului Comunist Român
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Adunări ale intelectualilor de naționalitate maghiară 
din Tg. Mureș, Brașov, Timișoara și Sibiu

și germană

fn ultimele zile, la Tg. Mureș, Brașov, Timișoara, Sibiu, au avut loc 
adunări ale oamenilor de cultură maghiari și germani care, intr-un im
presionant spirit de unitate cu întreg poporul român, și-au manifestat 
adeziunea deplină, la politica internă și externă marxist-leninistă pro- 

■ movată neabătut de Partidul Comunist Român și guvernul țarii. Oameni 
de știință, Scriitori, artiști, compozitori, cadre didactice, ingineri, medici, 
ziariști și-au manifestat hotărîrea de a-și stringe și mai mult rîndurile 
în jurul partidului, al Comitetului Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a munci fără preget pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din programul desăvîrșirii construcției socialiste, pentru 
triumful principiilor politicii externe a României Publicăm extrase din 
telegramele adresate de participanții la adunări Comitetului Central al 
partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Dorim să subliniem, în primul 
rînd, faptul că unitatea de nezdrun
cinat dintre partid și<popor, oțelită 
în activitatea pentru aplicarea hotă- 
rîrilor Congresului al IX-lea, s-a 
manifestat strălucit și în aceste 
zile — se arată în mesajul intelec
tualilor maghiari din județul Mureș. 
Această unitate reflectă profundele 
sentimente de patriotism și interna
ționalism proletar ale întregului nos
tru popor, devotamentul său ne
mărginit față de cauza socialismului, 
a păcii, a independentei și suverani
tății naționale.

Claritatea și consecvența politicii 
partidului nostru, exprimate in De
clarația Marii Adunări Naționale. în 
Declarația Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., în cuvîntările dum
neavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu. 
au însemnat pentru noi un iz
vor de forță și încredere în princi
piile marxist-leniniste pe care le pro
movează partidul și guvernul nostru 
în relațiile internaționale — se arată 
în mesaj. Dorim să reafirmăm și cu 
această ocazie deplina noastră adeziu
ne la poziția partidului nostru, că sar
cina principală a comuniștilor constă 
în întărirea unității și prieteniei din
tre țările socialiste, a unității mișcă-: 
rii comuniste și muncitorești interna
ționale, pe baza principiilor marxism- 
leninismului, ale internaționalismului 
proletar, pe baza respectării indepen
denței naționale și suveranității fie
cărui stat, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne. 
Slujirea fără preget a acestei unități 
reprezintă principalul obiectiv al po
liticii externe a partidului nostru, 
care a promovat întotdeauna neabă
tut și va promova și în viitor relații 
tovărășești, de colaborare și ajutor 
reciproc, cu toate partidele comuniste

Declarația Uniunii Centrale ÎNALTA

Comitetul Executiv al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești din Republica Socialistă Ro
mânia, dînd glas sentimentelor ce 
animă masa largă a meșteșugarilor 
cooperatori, exprimă adeziunea sa 
înflăcărată la politica internă și ex
ternă a partidului nostru pusă în 
slujba construirii socialismului în 
țara noastră și a cauzei socialismului 
și păcii în lume. Ne exprimăm spri
jinul deplin și fără rezerve față de 
Declarația adoptată de sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia — document politic de o deo
sebită semnificație, care consfințește 
ca într-o adevărată cartă normele și 
principiile ce călăuzesc statul nostru 
în relațiile cu celelalte state socia
liste, cu toate statele lumii.

Alături de întregul popor, susținem 
cu toată căldura și cu toată fermita
tea activitatea internațională desfă
șurată de Partidul Comunist Român 
și statul nostru, care promovează în 
mod neabătut principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state șl partide, recunoaște
rii dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și rezolva de sine stătător 
problemele sale interne. Pătrunsă de 
înaltă principialitate marxist-leninis- 
tă și spirit internaționalist, politica 
externă a partidului și statului este 
izvorîtă din grija profundă față de 
interesele naționale ale poporului 
român și, totodată, față de întărirea 
unității țărilor socialiste și a miș
cării comuniste și muncitorești, de 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
între toate statele lumii.

Sîntem întrutotul de acord cu 
poziția principială a Partidului Co
munist Român exprimată din nou, 
cu toată claritatea în Declarația 

Alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, și noi, constructorii 
din Iași, am aflat cu bucurie din 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale altor conducători ai 
partidului și statului, că rezultatele 
dobîndite pînă în prezent în rea
lizarea prevederilor Congresului al 
IX-lea ne dau garanția înfăp
tuirii actualului cincinal într-un 
timp mai scurt. în fața realității pe 
care o prezintă patria noastră în 
continuă împlinire și înflorire, orice 

:'cetătean al tării încearcă sentimen
tul ți'nei ;>profunde satisfacții • pentru ■ cialiste, respectarea independenței și. 
roadele muncii lui, ale colectivului Suveranității. avantajul reciproc, în- 
său, .ale întregii națiuni. - - ■ ” ~

Socialismul este o realitate a 
zilelor noastre, cea mai dreaptă 
orînduire din istoria neamului nos
tru. demn și liber. Am făurit a- 
ceastă orînduire printr-o muncă vas
tă, depusă zi de zi. sub conducerea 
și îndrumarea înțeleaptă a partidu
lui. Consider că marile progrese ale 
țării mele sînt un aport însemnat 
la puterea sistemului mondial so
cialist. Căile indicate în De
clarația Marii Adunări Naționale, 
în cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind relațiile noastre 
cu celelalte țări socialiste sînt iz- 
vorîte din practica vieții, din voința

și muncitorești, cu toate țările socia
liste. Acest spirit internaționalist a 
caracterizat si ultimele declarații ale 
partidului nostru, precum și cuvîntă
rile rostite de dumneavoastră, scum
pe tovarășe Ceaușescu, la Brașov, Sf. 
Gheorghe, Miercurea Ciuc și Odor- 
heiul Secuiesc.

Ca intelectuali maghiari, fii cre
dincioși ai patriei noastre socialiste. 
România, ne exprimăm adînca noa
stră recunoștință și profundul nostru 
atașament față de politica înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, care, 
prin rezolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale, ne-a creat mi
nunate condiții de viață și creație. 
Sîntem mîndri că la tezaurul științei, 
artei și culturii României socialiste 
ne putem aduce și noi contribuția 
prin opere de valoare, care să oglin
dească fidel mărețele realizări, cu
ceririle revoluționare ale poporului 
nostru".

în declarația intelectualilor de na
ționalitate germană din județul Bra
șov se arată : „Sîntem întru totul de 
acord cu aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu făcute la aduna
rea populației din Capitală și la mi
tingul oamenilor muncii din Brașov 
privind necesitatea și căile de așe
zare a relațiilor dintre țările socia
liste, dintre partidele comuniste pe 
temelii cu adevărat internaționaliste, 
de adevărată egalitate, de deplină 
încredere și respect reciproc. Toc
mai de aceea aprobăm fără rezerve. 
Declarația adoptată de Marea Adu
nare Națională, document de o ex
cepțională însemnătate, expresie 
strălucită a politicii marxist-leninis
te a partidului și statului nostru.

Exprimînd sentimentele de pro
fundă dragoste și recunoștință cu 
care noi, intelectualii de naționali- 

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., că în actuala situație de grea 
încercare pentru relațiile dintre ță
rile socialiste, din mișcarea comu
nistă trebuie să se facă totul pentru 
a se depăși greutățile ivite, pentru 
apărarea unității sistemului socialist, 
a mișcării comuniste și muncitorești. 
Avem deplina convingere că poporul 
frate cehoslovac, organele de partid 
și de stat legale din Republica So
cialistă Cehoslovacă vor reuși să 
înlăture greutățile ivite în ultima 
vreme, vor putea să-și desfășoare 
activitatea constructivă, de dezvol
tare a orînduirii socialiste.

Cu sentimentul întregii responsa
bilități față de destinele patriei, față 
de cauza socialismului și păcii, toți 
cei ce muncesc în cooperația mește
șugărească, asemenea întregului po
por, strîns uniți în jurul partidului 
și guvernului, asigură Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și guvernul 
Republicii Socialiste România, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal, că vor munci cu nestăvilit elan 
pentru realizarea sarcinilor ce le re
vin în măreața operă de construire 
a socialismului în Republica Socialis
tă România.

Umăr la umăr cu întregul popor, 
sub înțeleaptă conducere a partidu
lui, oamenii muncii din cooperația 
meșteșugărească sînt ferm hotărîți 
să-și aducă deplina lor contribuție 
la apărarea cuceririlor noastre revo
luționare, a independenței și suvera
nității scumpei noastre patrii so
cialiste.

UNIUNEA CENTRALA 
A COOPERATIVELOR 

MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

pentru 
aceste 
sănă-

partidului de a face totul 
dezvoltarea colaborării cu 
țări, pe principiile cele mai 
toase, mai raționale, mai înaintate 
ale zilelor noastre.

In Declarația Marii Adunări Na
ționale, în ultimele cuvîntări ale 
conducătorilor partidului și guvernu
lui, își găsește expresie profundă vo
ința națiunii române, hotărîrea ne
clintită a partidului și statului nostru 
de a nu-și precupeți eforturile pentru 
triumful principiilor marxist-leni- 
niste in raporturile dintre statele ,șo- .

trajutorarea tovărășească. Conștient 
de înalta semnificație istorică a tri
umfului acestor principii, aprob și 
susțin cu tărie politica partidului și 
guvernului, acțiunile sale pe plan 
internațional. Nu voi precupeți nici 
un efort în munca pe care o depun, 
căci munca, îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce le avem, fiecare la 
locul său, sînt cărămizile cele mai 
trainice ce le putem așeza la temelia 
politicii partidului .

Gheorghc CATARAU, 
maistru constructor pe șantie
rul de locuințe din cartierul 
Tătăraș-lași

tate gerniană, . susținem politica Par
tidului Comunist Român, reafirmăm 
cu tărie convingerea noastră că toti 
locuitorii acestui pămint românesc, 
fără deosebire de naționalitate, avem 
același destin, aceleași, idealuri — 
construirea socialismului și co
munismului în patria noastră — 
se spune în Declarație. Gîndul nos
tru cel mai fierbinte este să facem 
totul spre a întări patria noastră co
mună, spre a o face tot mai puter
nică. mai bogată și frumoasă, să con
sacram acestui țel nobil tot talentul 
și priceperea noastră.

Sîntem convinși că propășirea pa
triei noastre socialiste, ca și a tutu
ror țărilor socialiste, se poate rea
liza numai în condițiile strictei res
pectări a independentei și suverani
tății naționale, a principiilor nea
mestecului în treburile interne, ega
lității în drepturi, prin colaborare 
pașnică și relații prietenești cu toate 
popoarele, că numai în aceste con
diții ideile de progres social, liber
tate și umanism vor triumfa.

Sîntem hotărîti să ne unim și mai 
strîns în jurul partidului, al Comi
tetului Central in frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și, împreună 
cu întregul popor, să' dezvoltăm cu
ceririle revoluționare ale națiunii ro
mâne. să ridicăm pe noi culmi de 
civilizație și progres scumpa noas
tră patrie — România socialistă".

într-o telegramă din Timișoara se 
arată : ,(Noi, un grup de intelectuali 
de naționalitate germană din diferite 
domenii de activitate din orașul Timi
șoara, întruniți la redacția ziarului 
„Neu.e Banater Zeitung", dînd glas 
voinței și năzuințelor populației 
germane din județul Timiș, ne expri
măm totala adeziune fată de politi
ca partidului nostru care militează 
statornic pentru promovarea în rela
țiile dintre state a principiilor res-, 
pectării independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne, respectului reciproc, 
pentru unitatea țărilor socialiste și 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Prin tot ce s-a înălțat în jurul 
nostru, prin toate valorile materiale 
și spirituale create sub conducerea 
înțeleaptă a partidului în anii con
strucției socialiste, noi, care trăim

NOASTRA

RĂSPUNDERE
într-o unanimitate de necon

testat, cu o înaltă conștiință patrio
tică și internaționaliști poporul ro
mân urmează politica clarvăză
toare și fermă a Partidului 
Comunist Român, pe conducă
torii de partid și de stat, avind 
în frunte pe acela care întruchipează 
în chip fericit virtuțile de mai bine 
ale națiunii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Climatul moral- 
politic existent astăzi în România so
cialistă amintește, prin profunzime, 
prin forța de a aduna într-un tot 
voința și eforturile întregului popor, 
de momentele cele mai grăitoare și 
mai luminoase ale istoriei românilor. 
Explicația e limpede: partidul nos
tru, statul socialist promovează cu 
consecvență și principialitate mar- 
xist-leninistă neabătută, după o înal
tă concepție internationalists, un 
program politic care — pe plan in
tern — întruchipează idealurile so
cialismului, în care se recunosc toa
te păturile populației — iar pe plan 
extern — adîncirea prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste în 
interesul unității și coeziunii siste
mului mondial al statelor ce făuresc 
noua orînduire. Declarația de prin
cipii adoptată recent de sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale dă o imagine sintetică, pre
cisă, convingătoare, despre concep
ția înaintată a României în proble
mele colaborării și relațiilor cu alte 
state, exprimă hotărîrea ei fermă de 
a nu-și precupeți eforturile pentru 
întărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pe baza unor princi
pii sigure, verificate de practica 
realităților. Traducerea în practică 
a principiilor de neamestec în trebu
rile interne, de stimă și respect re
ciproc, de recunoaștere a dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, în mod liber, 
independent și suveran — sînt ce
rințe stringente ale lumii de azi, ale 
dezvoltării sistemului socialist mon
dial.

Ca și pînă acum, și chiar mai mult 
decît pînă acum, toți cetățenii Ro
mâniei — fie muncitor, țăran, inte
lectual, ostaș — sîntem purtătorii ri
nei înalte conștiințe, și numele ei 
este RĂSPUNDERE ; vom da spriji
nul nostru neprecupețit și total tra
ducerii în fapt a programului parti
dului de desăvîrșire a construcției 
socialismului, luptei lui neabătute 
pentru adîncirea prieteniei și colabo- 

"rării dintre ■ toate țările ■ socialiste, 
conduși de 0‘ îiialtă etică comunistă 
privind ideile de libertate, de adevăr, 
de independență și suveranitate, de 
internaționalism, socialist. Arma noas
tră cea mai eficace va fi sporirea 
eforturilor de construcție, prin spri
jinirea cu toată energia, talentul și 
voința de care sîntem capabili a po
liticii Partidului Comunist Român, 
avînd exemplul strălucit al acelor 
bărbați care formează conducerea sa 
hotărîtă și clarvăzătoare, în frunte 
cu secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Rațiunea, adevă
rul și forța, principialității comuniste 
vor triumfa.

Pop SIMION
scriitor

într-un oraș unde muncesc laolaltă 
români, germani, maghiari, sîrbi și 
oameni ai muncii de alte naționali
tăți, ne-am convins de roadele bo
gate ale muncii înfrățite,, libere.

Alături de toți concetățenii noștri 
de naționalitate germană, alături de 
întregul nostru popor, ne manifes
tăm deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, program de luptă pen
tru consolidarea orînduirii noastre 
socialiste, pentru propășirea patriei 
noastre — România socialistă, pen
tru creșterea contribuției României 
la întărirea sistemului socialist mon
dial. a tuturor forțelor mondiale an- 
tiimperialiste. Ne angajăm să contri
buim cu forțe înzecite la dezvoltarea 
științei și tehnicii, la înflorirea artei 
și culturii, la perfecționarea învăță- 
mîntului, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria noastră. 
Republica Socialistă România".

în telegrama adunării intelectuali
lor de naționalitate germană din Si
biu se arată :

„Sîntem întru totul de acord cu 
principiile . politicii externe a parti
dului si statului nostru, reafirmate 
în Declarația adoptată de Marea 
Adunare Națională. Salutăm, tot
odată, cu satisfacție activitatea des
fășurată de conducerea partidului și 
a statului pentru dezvoltarea unor 
relații multilaterale cu toate statele, 
pentru înfăptuirea securității euro
pene și întărirea prieteniei între po
poare, pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale și consolidarea păcii 
în lume.

Populația de naționalitate germană 
din Transilvania este însuflețită de 
convingerea că numai prin muncă 
unită și înfrățită cu poporul român 
și cu celelalte naționalități conlo
cuitoare se poate asigura înflorirea 
patriei noastre — România socialistă. 
De aceste năzuințe 
și intelectualitatea 
germană din Sibiu, 
să realizăm prin 
idealurile scumpe socialismului. Vom 
milita și de aici înainte, pentru a 
făuri în comun viitorul fericit al 
țării, pentru cauza prieteniei și co
laborării dintre statele socialiste, 
pentru unitatea sistemului socialist 
mondial".

este- însuflețită 
de naționalitate 
Sîntem hotărîti. 
munca noastră

Joi la amiază a părăsit Capitala 
delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de V. P. 
Moskovski, membru al Comisiei 
centrale de revizie a C.C. ai 
P.C.U.S., redactor șef al ziarului 
„Sovetskaia Rossia", care, la invi
tația Consiliului General A.R.L.U.S., 
a participat la sărbătorirea celei 
de-a XXIV-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul fas
cist.

Din delegație au făcut parte V. P. 
Pasiuk, președintele Sovietului raio
nal Kalinin din Moscova, M. D. 
Mikaelian, șeful sectorului țări so
cialiste din filiala Uniunii Asocia
țiilor de prietenie din Armenia,

*
înainte de plecarea sa din Româ

nia tovarășul V. P. Moskovski, con
ducătorul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română a făcut o 
declarație redactorului Agenției Ro
mâne de Presă. Constantin Prisă- 
caru.

Răspunzînd unei întrebări cu pri
vire la impresiile care le-a cules 
delegația în cursul vizitei sale în 
tara noastră și despre activitatea 
poporului român. V. P. Moskovski 
a declarat:

Prima șl cea mal puternică im
presie mi-au produs-o construcția 
industrială și construcțiile de locu
ințe. Aveți o tară mică, dar cu o 
activitate de construcție mare. Iată 
una din impresii. După cum mi s-a 
spus, ritmurile de construcții sînt 
bune. Deci cu investiții proprii, așa 
cum ne-au spus tovarășii localnici, 
lucrările merg conform planului. 
Mi-a produs o mare impresie vizi
tarea întreprinderilor industriale 
existente. Eu nu sînt specialist în 
industrie. Sint activist de partid 
și din acest punct de vedere pot să 
apreciez organizarea muncii. Tot 
ceea ce am văzut, vizitînd uzinele 
„1 Mai", această uzină de utilaj pe
trolifer, Combinatul textil, între
prinderea de morărit și panificație. 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui și altele, am văzut un înalt nivel 
de organizare a muncii. în întreprin
deri nu am văzut oameni plimbîn- 
du-se fără rost, ci făceau tot ceea 
ce se cere specialității lor. Eu cred 
că dacă producția este bipe organi
zată, asta arată că sînt oameni bine 
pregătiți, cadre bune care organi
zează bine producția, mențin disci
plina producției. Mă bucură că 
Partidul Comunist Român a pregă
tit asemenea cadre pentru o mare 
industrie. Eu știu din experiența 
Uniunii Sovietice ce hotărîtoare sînt 
cadrele. Muncitorii sînt foarte buni 
și la dv. și Ia noi, șl dacă sînt cadre

Plecarea tovarășului 
Dezso Nemes

Joi dimineața a părăsit Cap'tala 
tovarășul Dezso Nemeș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de tova
rășii Leonte Răutu, membru al Co

Cronica zilei
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organi
zat joi o seară consacrată Zilei na
ționale a R. D. Vietnam.

Printre participanții la manifes
tare se aflau Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, vice
președinte a) Comitetului națio
nal de solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
academicieni și alți oameni de ști
ință și cultură, ziariști, un numeros 
public.

Au fost prezenți Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, și Nguyen Duc Van, șeful Re
prezentanței permanente a F.N.E. 
în țara noastră. De asemenea, a fost 
de față delegația culturală a R. D. 
Vietnam, condusă de Cu Hu.y Can, 
adjunct al ministrului culturii din 
R. D. Vietnam, care se află în pre
zent la București.

Despre semnificația acestei zile 
a vorbit scriitorul Ilie Purcaru, re- 
dactor-șef al revistei „Ramuri". A- 
sistența a vizionat apoi filmul docu
mentar „Pe malurile rîului Ben

Concurs 
excepțional 
Pronoexpres

Anul acesta, pînă la 15 au
gust, Administrația de Stat Lo- 
to-Pronosport a atribuit cîști- 
gătorilor premii în valoare de 
peste 310 milioane de lei, din
tre care circa 500 de autotu
risme.

La 8 septembrie va avea loc 
un concurs excepțional Prono
expres. Cu acest prilej vor fi 
atribuite, în număr nelimitat, 
autoturisme Renault 16, Wars
zawa, Renault 10 Major, Mosk- 
vici 408 cu 4 faruri, și radio, 
iar prin tragere la sorți, alte 
10 autoturisme.

Bogata listă a premiilor mai 
cuprinde 25 de excursii duble 
(în total 50 de locuri), cu pe
trecerea revelionului la Berlin.

Regulamentul de desfășu
rare a concursului prevede 10 
extrageri de cite 9 numere din 
49, în 4 faze. Biletele seria „N*, 
de 30 de lei, conferă partici
pantului cele mai mari șanse 
de cîștig.

A. P. Cehovskol, șeful biroului de 
proiectare al Uzinei de automobile 
din Minsk, F. A. Belozerov, lăcătuș 
la Uzina „Severnaia Cerni" din ora
șul Veliki Ustiug, N. I. Koniaeva^ 
actriță la „Mossoviet".

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de Mi
hail Roșianu, președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

★

bune și conduc bine sîntem de ne
învins. Dacă obținem o înaltă pro
ductivitate a muncii asta e esențial 
în învingerea sistemului capitalist. 
Iată de ce aceasta a produs asupra 
mea o Impresie deosebită. Vă po
vestesc cu plăcere despre aceasta, 
dragii mei prieteni. Eu nu am fost 
niciodată în România, n-am vizitat 
stațiunile ei de odihnă. Mamaia con
sider că are o organizare clasică pen
tru odihnă, cred că este concepută 
foarte bine și primirea turiștilor 
acolo. Turismul a devenit la noi 
ca și peste tot un mijloc de venit 
pentru stat. Am auzit că la dum
neavoastră anul acesta vor fl apro
ximativ un milion și jumătate de 
turiști. Aceasta este foarte bine. 
Sînt hoteluri foarte frumoase pe li
toral, restaurante, plaja, în general 
te poți odihni foarte bine.

Am avut prilejul să merg la Con
stanța la concursul artiștilor ama
tori, la festival. Au sosit aici din 
toate județele reprezentanți ai artiș
tilor amatori. Mă bucur că în Româ
nia activitatea acestor amatori res
pectă și păstrează tradiții culturale 
adunate de bunici și părinți, de 
strămoșii voștri. Este bine să păs
trăm aceasta. Fără aceasta nu se 
poate dezvolta noua cultură. Pentru 
ca să-ți iubești patria, astăzi trebuie 
să cunoști trecutul ei istoric ; atunci 
dragostea de patrie va fi cu adevărat 
patriotică. Iată pe scurt ceea ce am 
vrut să vă spun.

La întrebarea redactorului, care 
este impresia cea mai puternică pe 
care ar dori s-o sublinieze, V. P. 
Moskovski a spus :

Cred că ori ce om cinstit care vine 
în România nu poate să nu vadă dez
voltarea dinamică a economiei na
ționale care îl va convinge de supe
rioritatea sistemului socialist. Asta 
pentru mine este cea mai puternică 
impresie.

mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., prof. univ. Miron 
Constantinescu, de activiști de par
tid.

A fost de față Sandor Argyelan, 
însărcinatul cu afaceri ad-interitn 
al R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

Hai", producție a studiourilor din 
R. D. Vietnam

★
Cu acest prilej, Institutul român 

pentru relațiile culturale eu străi
nătatea a amenajat, în incinta Ca
sei de cultură a I.R.R.C.S., panouri 
cu imagini fotografice din lupta și 
munca poporului vietnamez.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
31 august, 1 și 2 septembrie. în țară : 
Vremea va fi în general călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea a- 
verse locale în jumătatea de vest a 
tării, spre sfîrșitul intervalului. Vînt 
slab pînă la potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 22 și 32 de grade, 
în București : Vreme frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vint slab pînă la potrivit 
Temperatura în creștere ușoară.

Excursii

O. N. T.

peste hotare
Agențiile Oficiului Național 

de Turism fac înscrieri pentru 
excursiile ce se organizează 
în perioada septembrie-octom- 
brie-nolembrie-decembrie a.c. 
în Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Un
garia și U.R.S.S. De asemenea, 
se primesc înscrieri la croazie
rele organizate pe Dunăre, cu 
vizitarea orașelor Belgrad, Bu
dapesta și Bratislava.

La cererea unor colective, 
pot fi inițiate excursii pe di
verse itinerare în țările mai 
sus menționate.

Programele, datele și orie» 
alte informații privind aceste 
excursii pot fi obținute la 
toate agențiile și filialele 
O.N.T. din țară.



Cu demnitate 
și calm

Corespondentă din Praga de la Dumitru Ținu

și Eugen lonescu *

De la 28 august, la Praga și în 
alte centre ale Cehoslovaciei, 
populația a început să-și reia ac
tivitatea. La o consfătuire a re
prezentanților comitetelor națio
nale regionale, cu participarea șe
fului guvernului, O. Cernik, au 
fost dezbătute o serie de proble
me care reclamă soluționarea cea 
mai urgentă — reluarea activi
tății întreprinderilor industriale, 
aprovizionarea populației, grăbi
rea strîngerii recoltei, reluarea 
transportului pe căile ferate și a 
transportului în comun la Praga 
și în celelalte orașe. Din Bratis
lava se anunță încheierea lucră
rilor Congresului extraordinar al 
P.C. din Slovacia.

Capitala își schimbă, încetul cu 
încetul, înfățișarea neobișnuită pe 
care i-au împrumutat-o eveni
mentele de după 21 august. Se 
spală vitrinele, se curăță ziduri
le de afișele ce acoperiseră în
tregul oraș cu o mantie pestriță. 
Celebra statuie Vaclav, din piața 
cu același nume, a fost despre- 
surată și ea de covorul de afișe 
și lozinci care o acopereau de sus 
și pînă jos. Un grup de tineri și 
tinere, cu perii și găleți, lucrau 
de zor spre a reda acestei statut, 
care simbolizează unitatea po
porului cehoslovac, vechea ei în
fățișare.

La Praga și în alte orașe și lo
calități a început retragerea din 
zonele de centru a tancurilor și 
carelor de luptă, mașinilor blin
date și automitralierelor, care sînt, 
In general, dislocate spre zone 
mărginașe ale orașelor; în unele 
puncte ale Pragăi mai staționea
ză încă tancuri, pot fi întâlnite pa
trule militare. Pe Vinohrad, unde 
se află sediul Radiodifuziunii și 
unde au avut loc evenimente tra
gice, circulația a fost reluată. Pe 
Vaclavski Namesti, principala ar
teră a capitalei, blocată pînă a- 
cum două zile de unități militare, 
constructorii au reînceput lucră
rile la pasajul subteran, întrerup
te în ultima săptămînă. Pe șan

Declarația 
președintelui 
C.C.S. din
R.S. Cehoslovacă

PRAGA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, E. lonescu, transmite:

Karel Polacek, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, a dat pu
blicității o declarație prin care se 
adresează oamenilor muncii din 
Cehoslovacia, în numele Prezidiu
lui C.C.S. și al președinților uniu
nilor sindicale. La ședința de ieri 
— se spune în declarație — am a- 
nalizat situația din țara noastră și 
am adoptat un apel către toți sin
dicaliștii din Cehoslovacia. Am trăit 
și trăim momente emoționante din 
istoria popoarelor noastre.

Avem siguranța că conducătorii 
noștri au făcut tot ceea ce a fost 
posibil în situația dată, la convor
birile de la Moscova, pentru ca, 
imediat după întoarcere, să treacă, 
în această situație excepțională, la 
normalizarea vieții în patria noas
tră. Mă adresez dv., tovarășe și to
varăși sindicaliști, să rămîneți și 
pe mai departe fermi și uniți în 
sprijinirea conducătorilor statului 
nostru socialist Trebuie să fim 
chibzuiți și să stăm uniți și cu fer
mitate pe poziția drepturilor noas
tre inalienabile, să ne guvernăm 
singuri și fără îngrădiri și să gos
podărim liberi în țara noastră.

Le mulțumesc tuturor oamenilor 
muncii din fabrici, din agricultură, 
construcții, transporturi, industria 
alimentară, din serviciul sanitar, 
din comerț și servicii publice, din 
organele administrației de stat și 
tuturor celorlalți pentru eforturile 
lor neprecupețite, pentru ca, în 
ciuda greutăților, să fie asigurate 
necesitățile societății noastre.

Sîntem convinși — se spune tn 
declarație — că veți face totul pen
tru ca mersul producției noastre să 
fie reglementat și să se asigure tot 
ceea ce cetățenii statului nostru ne
cesită, să continuăm și mai de
parte procesul de renaștere a vie
ții sociale și politice, pentru a a- 
junge cît mai repede la consolidare 
și normalizare și, prin aceasta, și 
la plecarea cît mai rapidă a tru
pelor străine din țara noastră, ple
care asupra căreia insistă necondi
ționat întreaga noastră mișcare sin
dicală revoluționară.

tier și-au făcut din nou apariția 
camioane transportind ciment, ex
cavatoare, compresoare. Au fost 
puse in stare de funcționare tram
vaiele, care și-au reluat circu
lația.

Miercuri, în primele ore ale 
dimineții s-au deschis din nou 
ușile magazinelor. Ca urmare a 
măsurilor luate de guvernul ce
hoslovac pentru asigurarea apro
vizionării populației, au dispă
rut cozile din fața magazinelor 
alimentare, de fructe și legume.

A reînceput munca în multe în
treprinderi și instituții. La Praga, 
ca și pe întreg cuprinsul țării, nu
meroase chemări se adresează ti
neretului și intelectualilor, ce- 
rîndu-le să-și aducă contribuția la 
buna desfășurare a campaniei de 
recoltare a hameiului, una din 
principalele culturi tehnice din 
țară.

Joi dimineața, președintele Svo
boda a străbătut străzile Pragăi 
cu automobilul, oprindu-se în nu
meroase rînduri pentru a discuta 
cu cetățenii. Demnă și sobră, 
populația își exprimă hotărîrea de 
a înlătura greutățile, efectele re
centelor evenimente. Ea își ma
nifestă încrederea deplină în Ale
xander Dubcek, primul secretar 
al C.C. al P.C.C., în președintele 
Svoboda, în Oldrich Cernik, șeful 
guvernului. Deși există manifes
tări din care nu rezultă accepta
rea unanimă de către populație 
a acordului de la Moscova, majo
ritatea poporului este decisă să 
urmeze apelul la calm și stăpî- 
nire de sine făcut în repetate rîn
duri de conducătorii partidului și 
țării.

Comuniștii, oamenii muncii, po
porul cehoslovac își exprimă 
speranța că, în strînsă unitate în 
jurul conducerii de partid și de 
stat, vor depăși aceste momente 
grele și vor asigura mersul înainte 
cu succes al construcției socialiste 
în patria lor, manifestarea deplină 
a independenței și suveranității 
Republicii Socialiste Cehoslovace,

Comunicatul 
Secretariatului 
F. S. M.

PRAGA 29 (Agerpres). — Secreta
riatul F.S.M. s-a întrunit la Praga și 
a dat publicității un comunicat în 
care se spune :

Declarația făcută de secretarul ge
neral al F.S.M. 14 21 august 1968 și 
scrisoarea Consiliului Central al Sin
dicatelor din Cehoslovacia din 22 au
gust dezaprobau și își exprimau re
gretul pentru intervenția militară a 
cinci țări ale Tratatului de la Varșo
via pe teritoriul Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Secretariatul F.S.M., 
aprobînd pe deplin această scrisoare, 
își exprimă dezaprobarea față de in
tervenția militară, care vine în contra
dicție cu toate principiile fundamen
tale aflate la baza însăși a vieții F.S.M. 
și care au fost liber stabilite de toate 
centralele naționale care au aderat la 
F.S.M.

Respectarea suveranității, a inde
pendenței naționale a fiecărei țări, a 
neamestecului în afacerile interne, 
voința de a rezolva problemele liti
gioase pe calea negocierii și fără re
curgere la forță și la război sînt 
reguli care capătă întregul lor sens, 
dacă au o valoare pe deplin univer
sală.

Secretariatul F.S.M. dorește puter
nic să fie depășite consecințele foarte 
grave provocate de situația creată 
prin intervenția în Cehoslovacia și în 
acest sens se angajează să acționeze 
concret pentru ca principiile solida
rității, prieteniei, colaborării pe care 
F.S.M. le-a apărat totdeauna să în
vingă și de astă-dată, pentru a se con
solida, pe baza comunității lor de in
terese, lupta și succesele oamenilor 
muncii din lumea întreagă.

Secretariatul F.S.M. dă asigurări 
sindicatelor cehoslovace cu privire la 
voința sa de a nu precupeți nici un 
efort pentru a ajuta pe oamenii mun
cii și poporul Cehoslovaciei de a re
găsi viața normală și pașnică și de a 
crea cele mai bune condiții pentru 
continuarea construirii socialismului 
în această țară, fără prezența armate
lor străine.

Secretariatul F.S.M. a luat act de 
comunicatul încheiat la Moscova în
tre delegațiile cehoslovacă și sovie
tică.

încheierea Congresului 

extraordinar al P. C.

din Slovacia
PRAGA 29 (Agerpres). — La Brati

slava s-au încheiat lucrările Congre
sului extraordinar al P.C. din Slova
cia. Congresul a ales noul Comitet 
Central, format din 107 membri. Gus
tav Husak a fost ales în unanimitate 
în funcția de prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Slovacia. în Prezidiul C.C. 
al P.C. din Slovacia au fost aleși Gus
tav Husak, Koloman Boda, Samuel 
Haltan, Robert Harencar, Ondrej 
Klokoc, Stanislav Luptak, Ladislav 
Novomesky, Viktor Pavlenda, Ștefan 
Sadovsky, Maria Sedlakova, Anton 
Tazky, Jozef Zrak.

Congresul a adoptat o rezoluție în 
care își exprimă încrederea față de

RAPORTUL LUI LUIGI LONGO
la plenara C.
ROMA 29. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : La șe
dința comună a Comitetului Central 
și a Comisiei Centrale de Control 
ale Partidului Comunist Italian con
sacrată situației din Cehoslovacia, 
Luigi Longo, secretar general al P.C. 
Italian, a prezentat un raport în care 
se spune între altele : „Toți conducă
torii cehoslovaci s-au reîntors la Praga 
pentru a-și relua funcțiile și posturile 
lor de răspundere și pentru a munci 
în vederea remedierii pagubelor pro
funde cauzate de intervenția militară. 
Noi le dorim succes deplin... Apre
ciem în mod pozitiv faptul că, într-o 
situație atît de dramatică, a fost, în 
sfîrșit, posibilă găsirea căii unei ne
gocieri care să ducă la o soluționare 
politică. Dorim ca înțelegerile la care 
s-a ajuns să permită poporului ceho
slovac și Partidului Comunist din 
Cehoslovacia să ducă în mod consec
vent înainte, în deplină autonomie, 
procesul de reînnoire democratică și 
de consolidare a societății socialiste, 
proces început prin hotărîrea Comite
tului Central din ianuarie".

După ce a făcut o amplă analiză a 
evenimentelor din Cehoslovacia, res- 
pingînd argumentele care se aflau la 
baza intervenției militare, Luigi Longo 
a spus: „Noi am exprimat în mod 
clar — și invit Comitetul Central și 
Comisia Centrală de Control să con
firme din nou acest lucru — marea 
noastră neînțelegere și dezacordul 
față de intervenția militară în Ceho
slovacia a Uniunii Sovietice și a altor 
patru țări membre ale Tratatului de 
la Varșovia".

Luigi Longo a relevat în continua
re că „evenimentele grave din Ceho
slovacia, ecourile profunde pe care 
le-au avut în mișcarea muncitorească 
și democrată din întreaga lume ridică 
în mod ferm necesitatea ca pentru 
toți să devină mai profundă și deschi
să sarcina de a găsi căile unității în 
lupta împotriva imperialismului, de 
a realiza noi relații internaționale și 
un nou sistem de coexistență pașnică, 
bazate pe principiile egalității și 
neamestecului în problemele interne 
ale diferitelor țări".

Raportul relevă importanța „unei 
noi unități a forțelor socialiste și anti- 
imperialiste care poate apare numai 
într-o dialectică, dintr-o confruntare 
reală, din contribuția autonomă a 
fiecărui partid în sînul mișcării, din

Un articol al președintelui
P. C. din Austria

VIENA 29 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : Zia
rul „Volkstimme" din ziua de 29 au
gust publică un articol semnat de pre
ședintele P.C. din Austria, Frantz 
Muhri, în care se subliniază că „P.C. 
din Austria consideră rezultatele tra
tativelor de la Moscova ca un pas, 
corespunzător situației reale, spre o 
soluționare politică pașnică, pentru 
care s-au pronunțat de la început P.C. 
din Cehoslovacia, numeroase alte par
tide frățești și, de asemenea, partidul 
nostru. După părerea noastră, perspec
tiva pentru o retragere necesară ne
condiționată a trupelor celor cinci

Declarația președintelui

P. C. din Danemarca
COPENHAGA 29 (Agerpres). — 

K. Jespersen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca, a făcut 
miercuri o declarație în legătură cu 
situația din Cehoslovacia în care sub
liniază că „Partidul Comunist din 
Danemarca și eu însumi am declarat 
anterior că nu recunoaștem intervenția 

Alexander Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și a- 
dresează un apel către populație, ce- 
rîndu-i să contribuie la normalizarea 
situației din țară.

Congresul a trasat noului Comitet 
Central sarcina să asigure dezbaterea 
proiectului de statut al partidului și 
să-și spună punctul de vedere față de 
el în spiritul organizării federative a 
statului.

Congresul face un apel către toți 
comuniștii slovaci, către muncitorii, 
țăranii, intelectualii și în special tine
retul slovac, de a-și înzeci forțele în 
scopul consolidării relațiilor comuniste 
și normalizării situației.

O. al P. C. I.
recunoașterea deci a diversității". El 
se pronunță pentru „stabilirea de noi 
relații de colaborare și unitate", care 
trebuie să se bazeze „pe legitimitatea 
și necesitatea găsirii de căi diferite în 
vederea cuceririi și construirii socia
lismului, în raport cu diversitatea de 
istorie, tradiții politice și civice, de ni
vel de dezvoltare economică, pe baza 
deplinei respectări a autonomiei fie
cărui partid, a independenței fiecărei 
țări și a dezvoltării consecvente a 
democrației socialiste".

Secretarul general al P.C. Italian a 
vorbit apoi despre necesitatea perfec
ționării continue a societății socialiste, 
despre „imposibilitatea de a înfrunta 
întrecerea cu capitalismul numai în 
termeni economici, trebuind să se 
lege din ce în ce mai mult prestigiul 
și . însăși forța socialismului de rezol
varea mai profundă și mai amplă a 
problemelor libertății". El a scos în 
evidență însemnătatea „punerii de a- 
cord a organizării politice a societății 
cu însăși creșterea economică, socială 
și culturală a țărilor socialiste, creș
tere care a schimbat profund struc
tura întregii societăți, punînd proble
me noi, care trebuie rezolvate în mod 
nou, creator".

Mesajul adresat C. C. 

al P. C. din Cehoslovacia

Comitetul Central și Comisia Cen
trală de Control ale Partidului Co
munist Italian au adresat un mesaj 
Comitetului Central al P.C. din Ceho
slovacia. „Salutul nostru, se spune în 
mesaj, se îndreaptă spre tovarășii 
care la întîlnirea de la Moscova au 
susținut în condiții grele linia de 
reînnoire și solidaritatea socialistă 
hotărîtă de partidul vostru și care 
s-au întors la postul lor de conducere 
în partid și în stat". Comuniștii ita
lieni urează „tovarășilor care exprimă 
unitatea și legalitatea R. S. Ceho
slovace succes deplin în opera com
plexă de depășire a actualei situații 
grave". Mesajul exprimă convingerea 
că poporul cehoslovac va milita și 
mai departe pentru consolidarea și 
dezvoltarea sistemului socialist, pentru 
realizarea pînă la capăt a programu
lui de acțiune al P.C. din Ceho
slovacia și guvernului cehoslovac.

state ale Tratatului de la Varșovia este 
dată. Programul de acțiune al P.C. 
din Cehoslovacia rămîne în continuare 
linia conducătoare a activității parti
dului frățesc cehoslovac.

Partidul nostru sprijină pe deplin și 
în întregime luarea de poziție expri
mată de A. Dubcek în cuvîntarea 
radiodifuzată referitoare la rezultatul 
tratativelor de la Moscova, poziție 
care ne-a impresionat profund. In a- 
ceastă situație, P.C. din Austria reîn
noiește solidaritatea cu Partidul Co
munist din Cehoslovacia, pe care îl 
va sprijini în continuare în strădaniile 
spre suveranitate neîngrădită".

militară. Noi nu am considerat posi
bilitățile politice epuizate și dorim 
fierbinte o soluție politică de natură 
să respecte principiile independenței 
partidelor și statelor. Noi continuăm 
să cerem retragerea trupelor celor 
cinci țări membre ale Tratatului de la 
Varșovia de pe teritoriul cehoslovac". 

întrevederi ale 
PREȘEDINTELUI CELEI DE-A 
XXIl'-A SESIUNI
A ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U.

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
cursul șederii sale la New York, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialis
te România, președintele celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, a 
avut o convorbire cu Iacov A. Ma
lik, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. La convorbire 
au luat parte ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentant per
manent al României la O.N.U., și 
ambasadorul Lev I. Mendeleevici, 
reprezentant permanent adjunct al 
U.R.S.S. pe lîngă Organizația Na
țiunilor Unite.

Corneliu Mănescu a avut, de a- 
semenea, întrevederi cu ambasado
rul George W. Ball, reprezentant 
permanent al S.U.A. la Organizația 
Națiunilor Unite, ambasadorul An
ton Vratușa, reprezentant perma
nent al Iugoslaviei, și cu ambasa- 

i dorul Armand Berard, reprezentant 
permanent al Franței.

Dejun oferit 
de U Thant 

în onoarea lui 
Corneliu Mănescu

NEW YORK 29 (Agerpres). — Se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, a oferit 
un dejun în onoarea lui Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, președintele celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. La dejun au participat 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu, 
reprezentant permanent al Româ
niei pe lîngă O.N.U., C. V. Nara- 
simhan și J. Rolz-Bennet, subsecre
tari ai Organizației Națiunilor Uni
te, precum și C. A. Stavropoulos, 
consilier juridic al O.N.U. Dejunul 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială., ........

H. Humphrey —candidat 

al Partidului democrat 

la președinția Statelor Unite
CHICAGO 29 (Agerpres). — Vicepreședintele S.U.A., Hubert 

H. Humphrey, a fost ales miercuri seara candidat al Partidu
lui democrat la președinția Statelor Unite.

Humphrey, care în alegerile din 
noiembrie îl va înfrunta pe fostul 
vicepreședinte Richard Nixon, can
didat al republicanilor, a obținut 
victoria în primul tur de scrutin 
totalizînd 1762 de voturi. Rivalii 
săi, Eugene McCarthy, George 
McGovern și pastorul de culoare 
Channing Phillips, au obținut 601, 
146 și respectiv 67 de voturi. Sena
torul Edward Kennedy, fără să fie 
inclus pe lista pretendenților la 
candidatură, a primit 12 voturi.

Agențiile de presă menționează 
că hotărîrea delegației sosite la 
Convenția națională de la Chicago 
din districtul Columbia, de a-1 
propune pe Phillips, a avut un ca
racter semnificativ : pentru prima 
oară în analele alegerilor preziden
țiale americane numele unui ne
gru a fost înscris pe lista candida-

agențiile de presă transmit:
La Pnom Penh a fost dată 

publicității o notă a Minis
terului Afacerilor Externe al 
Cambodgiei adresats guvernului 
S.U.A. și autorităților saigoneze în le
gătură cu faptul că în provincia Ta
keo un grup de țărani cambodgieni 
au fost mitraliați de soldați aparținînd 
forțelor americano-saigoneze, înregis- 
trîndu-se numeroase victime. In notă, 
guvernul cambodgian protestează îm
potriva acestui act de agresiune și 
cere guvernului american și autorită
ților saigoneze să ia toate măsurile ne
cesare pentru a împiedica pe viitor 
asemenea atacuri.

In urma convorbirilor 
economice care au avut loc în_ 
tre delegații ale R. D. Vietnam și Re
publicii Cuba, la Hanoi a fost semnat 
un acord referitor la cooperarea eco
nomică și schimburile de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1969. 
(V.N.A.).

Conferința statelor neposesoare 
de arme nucleare

GENEVA 29 — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Joi 
după amiază, la sediul Palatului Na
țiunilor, au început lucrările Confe
rinței statelor neposesoare de arme 
nucleare. Participă delegați din 84 de 
țări. Delegația română este condusă 
de George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Conferința va discuta în primul rînd 
mijloacele de asigurare a securității 
statelor lipsite de arme nucleare, 
procedura de punere în aplicare a 
acestor măsuri, problema garanțiilor, 
programe legate de utilizarea pașnică 
a energiei nucleare și problemele 
dezarmării nucleare.

In ședința inaugurală, directorul 
general al Oficiului din Geneva al 
Națiunilor Unite, Vittorio Winspeare 
Guicciardi, a dat citire mesajului a- 
dresat participanților de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, care a- 
mintește că actuala conferință a fost 
convocată pe baza unei rezoluții a 
Adunării Generale a O.N.U. și a 
unui raport prezentat de un grup de 
experți asupra efectelor și inciden
țelor armelor nucleare. Secretarul 
general relevă acordurile limitate 
încheiate pînă acum, subliniind că 
una din problemele principale care 
urmează a fi examinate este aceea a 
modalităților de a se asigura secu
ritatea statelor nenucleare. „Exper- 
ții — afirmă U Thant — au fost una
nimi în a aprecia că soluționarea 
problemelor securității nu rezidă nici 
în creșterea numărului de state de- 
ținînd arma nucleară, nici în conser
varea armelor nucleare de căitre pu
terile care le dețin deja.

Securitatea tuturor țărilor lumii 
nu poate fi asigurată decît prin eli
minarea totală a stocurilor de arme 
nucleare și interzicerea utilizării lor, 
prin dezarmare generală și totală". 
U Thant a insistat apoi asupra nece
sității ca energia nucleară să fie pusă 
în slujba dezvoltării întregii ome
niri, pentru progresul ei economic șl 
social. „Sînt convins — a spus el în 
încheiere — că dezbaterile vor duce 
la noi progrese în domeniul dezar
mării și la o repartizare mult mai 
largă a avantajelor științei șl tehni
cii nucleare, folosită în scopuri paș
nice".

S-a dat apoi citire mesajului pre
ședintelui Confederației Elvețiene, 
Willy Spuhler, care a urat confe
rinței să constituie un nou jalon pe 
drumul luptei împotriva înarmării 
nucleare, un nou pas pe calea asi
gurării securității tuturor țărilor.

La propunerea delegatului Suediei, 
ministrul de externe al Pakistanului, 
Mian Arshad Husain, a fost ales în 
unanimitate președinte al conferinței. 
Sprijinind această propunere, șeful 
delegației române, George Maco- 

ților posibili la președinția Statelor 
Unite.

Hubert H. Humphrey s-a năs
cut in 1911 in statul Dakota de 
sud. A studiat la facultatea de 
farmacie de la „Denver Colle
ge", iar în 1940 și-a dat docto
ratul în științe politice la Uni
versitatea din Louisiana. A 
ocupat diverse posturi adminis
trative în statul Minnesota, iar 
în primii ani de după cel de-al 
doilea război mondial a fost 
ales primarul orașului Minnea
polis. In 1948 a devenit senator. 
In 1956 a fost candidat la vice- 
președinție, iar în 1960 preten
dent la candidatura democrată 
la președinție, dar s-a retras 
după înfrîngerile suferite în ale
gerile preliminare în fața lui 
John Kennedy. In 1964 el a fost 
ales vicepreședinte al S.U.A.

La Tokio și-a încheiat 
lucrările Congresul interna
țional al geneticienilor, 
care au participat peste 2 000 de oa
meni de știință din 48 de țări. Parti
cipants la congres au dezbătut peste 
700 de rapoarte și comunicări con
sacrate diferitelor probleme ale gene
ticii contemporane. (Agerpres)

Regele Hussein al Iorda
niei a sosit joi după-amiază la Te
heran. Regele Hussein întreprinde a- 
ceastă vizită în Iran la invitația șahu
lui Iranului, Mohammad Reza Pahlavi.

Tribunalul militar dIn Port
Au Prince (Haiti) l-a condamnat la 
moarte pe John David Knox sub acu
zația de spionaj și complot pentru răs
turnarea de la putere a > regimului Du
valier.

vescu, a relevat contribuția Pakista
nului la inițierea, promovarea și con
vocarea conferinței. „Pentru țara mea, 
care își consacră în mod sincer șl 
consecvent eforturile, pe plan inter
național, în vederea creării unui 
climat internațional de destindere, de 
apropiere și cooperare între toate 
statele, sprijinirea acestei candidaturi 
îngăduie afirmarea, o dată mai mult, a 
importanței pe care România o acordă 
strîngerii relațiilor cu Pakistanul, ca 
și cu toate celelalte națiuni" — a spus 
vorbitorul. „Ne exprimăm convin
gerea că lucrările Conferinței sta
telor neposesoare de arme nucleare 
vor beneficia de avantajul unei con
duceri eficiente și rodnice, astfel 
încît reuniunea noastră să poată a- 
duce o contribuție importantă, pozi
tivă și concretă la realizarea dezi
deratelor legitime ale umanității în 
ceea ce privește dezarmarea, pacea 
și cooperarea internațională în do
meniul cel mai dinamic și cel mai 
promițător al științei și al tehnolo
giei contemporane — utilizarea ato
mului exclusiv pentru binele uma
nității".

Ciocniri între 

studenți și poliție 

la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 29 (Agor- 

pres). — Piaja din fafa Palatului pre- 
zidenfial din capitala mexicană a de
venit în cursul nopfii de miercuri spre 
joi teatrul unei adevărate bătălii. For
ța militară sprijinite de tancuri au 
înconjurat clădirea universității din a- 
propiere, ocupată de aproximativ 500 
de studenți în semn do protest îm
potriva brutalităților polițienești. Au 
fost operate mai multe arestări. Fără 
să se lase intimidați, aproximativ 
100 000 de studenți au participat în 
cursul dimineții la o întrunire la caro 
au fost rostite cuvînfări antiguverna
mentale. Pe de altă parte, clădirile 
universităților de agronomie și poli
tehnicii continuă să fie ocupate da 
către studenți de mai bine de trei 
săptămîni. liderii studenților au de
clarat că vor rămîne baricadați pînă 
cînd oficialitățile vor destitui din func
țiile lor pe ofițerii care se fac vinovați 
de incidentele din ultimul timp, 
date cu morfi și un mare număr Io 
răniți.

Stare 

de asediu în 

Guatemala
• AMBASADORUL AMERI
CAN — VICTIMA UNUI 
ATENTAT

CIUDAD DE GUATEMALA 29 
(Agerpres). — Guvernul guatema
lez a declarat miercuri stare de a- 
sediu în întreaga țară pe o perioa
dă de 30 de zile, ca urmare a aten
tatului comis asupra ambasadoru
lui american în Guatemala, John 
Gordon Mein. Diplomatul american 
se întorcea de la o recepție cînd a 
fost lovit de o rafală de mitralieră, 
trasă dintr-un automobil asupra 
lui. Poliția guatemaleză și trupe 
răspîndite în întregul oraș au de
pistat unul din cele cinci automo
bile care, potrivit unui martor 
ocular, l-ar fi urmărit pe Mein. 
Autorii atentatului nu au fost 
prinși.

63 H a Q Q H

Un grup de 59 de depu- 
tați laburiști au semnat o rezo
luție în care se cere ca Irlandei de 
Nord să i se acorde drepturi egale cu 
celelalte regiuni ale regatului britanic. 
In Irlanda de Nord se înregistrează 
cel mai ridicat nivel al șomajului, iar 
nivelul de trai și de dezvoltare indus
trială este cel mai scăzut din Marea 
Britanie.

Editura Seghers din Paris a 
publicat tn colecția sa „Poeți de 
azi" un volum consacrat lui 
George Bacovia. Volumul cuprin
de un studiu asupra vieții și 
operei poetului, precum și o cu
legere de texte și o bibliografie.

Un puternic taifun •-* ► 
bătut asupra regiunilor centrală ji 
estică din Insulele Honshu ale Japo
niei. Peste 6 000 de case au fost dis
truse, iar numeroși cetățeni și-au pier
dut viața sau au fost răniți.
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