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CU INTELECTUALII DIN CLUJ
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Importantă și veche cetate universitară, centru științific și umanistic de prim rang al țării, Clujul anilor de construcție socialistă a adăugat la frumoasa aureolă, în care au strălucit nume ca ale lui Babeș, Racoviță, Sextil Pușcariu, Blaga, Hațieganu, noi și noi valori care au întregit și întregesc patrimoniul spiritual al patriei în continuă înflorire. Ca și în alte centre de veche tradiție sau mai noi, cultura, știința, cercetarea în toate domeniile au fost și sînt temeinic înzestrate, printr-o puternică bază materială, prin impulsul unui amplu avînt creator, care a captat toate energiile, impuls și efervescență specifice epocii noastre socialiste.Cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, intelectualitatea clujeană s-a adunat să-și exprime recunoștința față de partid și guvern, să-și afirme încă o dată unanimitatea de simțire și gîndire față de politica înțeleaptă a partidului nostru comunist, să-și întărească hotărît le- gămîntul de a-și înzeci e- forturile în opera de edificare socialistă a României.în sala mare a Casei U- niversitarilor, conducătorii de partid și de stat sînt primiți cu multă căldură de intelectualii clujeni din toate generațiile, care aplaudă ți ovaționează puternic.Marea adunare a intelectualilor la care sînt prezenți și acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, și acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, este deschisă de Remus Bucșa, prim-secretar al comitetului municipal Cluj al P.C.R., care, salutîndu-1 pe secretarul general al C.C. al partidului în numele oamenilor de cultură din Cluj, subliniază că asemenea întîl- niri dintre conducătorii partidului și statului nostru șl intelectualitate au devenit tradiție în România.Au luat apoi cuvîntul prof. dr. docent Ștefan Pas- cu, membru corespondent al Academiei, decanul Facultății de istorie-filozofie a universității „Babeș- Bolyai", LetayLajos, redac- tor-șef al revistei „Utunk“, prof. ing. Emil Negruțiu, rectorul Institutului agronomic „dr. Petru Groza",

(Continuare in pas» a H-a)

Dragi tovarăși, vă rog să mă scuzați dacă nu voi reuși să dau grai tuturor sentimentelor pe care le încerc în întîlnirea cu dv. Sînt după o zi de adunări, de multiple impresii și îmi e greu să redau în cuvinte emoția pe care mi-o provoacă întîlnirea cu oamenii de știință și cultură din Cluj, (aplauze entu
ziaste).Dv., oa întreaga intelectualitate 
a României socialiste, reprezen- tați un detașament însemnat al poporului nostru, cu un rol de o deosebită importanță în întreaga activitate de edificare a orînduirii socialiste. Socialismul, concepția științifică despre lume și viață a proletariatului, a sintetizat și sintetizează tot ceea ce a creat omenirea mai bun de-a lungul mileniilor și a ridicat aceste cuceriri la rangul de știință socială menită să asigure făurirea unei societăți în cate omul să fie cu a- devărat stăpîn pe destinele sale, făuritorul propriei sale istorii, (a- 
plauze puternice).Fără îndoială, hotărîtoare în întreaga activitate umană este creația de bunuri materiale, pentru că a- ceasta determină în mare măsură schimbările care au loc în societate. Dar nu este mai puțin, adevărat că gîndirea umană, știința, mai cu seamă în societatea de astăzi, au devenit o forță materială cu un rol hotărîtor în întreaga viață socială, inclusiv în dezvoltarea materială a societății, (aplauze).De aceea, partidul nostru, guvernul țării noastre, preocupîndu-se de dezvoltarea bazei materiale, de dezvoltarea economiei naționale, a industriei și agriculturii, acordă o atenție deosebită științei și culturii ; sîntem conștienți că fără a- ceasta nu putem asigura mersul înainte al patriei noastre, (aplauze).Avem rezultate bune în dezvoltarea științei și culturii în țara noastră. In raport cu situația de acum douăzeci și ceva de ani, nivelul general de cultură al poporului nostru s-a ridicat la un stadiu incomparabil, numărul .intelectualilor a crescut de mai multe ori și nu există sector al activității materiale și sociale unde omul, de știință și cultură, alături de muncitori și țărani, sub conducerea partidului nostru, să nu participe cu întreaga sa forță de gîndire și de creație la făurirea societății noi socialiste, (vii și îndelungi aplauze).Noi, conducerea partidului și statului, prețuim mult activitatea intelectualilor și, în mod deosebit, 

Inaljii oaspeți sînt întîmpinaji cu căldură de intelectualitatea clujeană

dați-mi voie să spun, prețuim a- portul pe care îl aduc oamenii de știință și cultură din Cluj — detașament, de valoare al intelectualității din România socialistă, 
(aplauze puternice).Prețuim de asemenea faptul că aici, ca și în alte centre universitare din țară, muncesc laolaltă intelectuali români, maghiari, germani, își unesc eforturile, capacitatea, pentru a contribui la ridicarea științei și culturii patriei noastre pe culmi tot mai înalte, își însușesc tot ce este mai bun pe plan internațional în domeniul cunoașterii, aducîndu-și propria contribuție la îmbogățirea tezaurului universal al civilizației. Vă felicităm din toată inima pentru aportul deosebit de valoros pe care îl aduceți la înflorirea științei și culturii, a întregii creații spirituale 
a României socialiste, (aplauze pu
ternice).

Desigur, tovarăși, una din problemele importante în dezvoltarea societății omenești, acolo unde locuiesc împreună oameni de diferite naționalități, este rezolvarea justă a raporturilor sociale dintre aceștia, asigurarea egalității depline a tuturor, în toate domeniile de activitate. Numai așa omul poate să se simtă liber, poate să-și pună cunoștințele, întreaga sa capacitate, în serviciul bunăstării și fericirii poporului. Putem spune tovarăși că în patria noastră, în România, am realizat pe deplin această egalitate între oameni, indiferent de naționalitate, în toate domeniile de activitate. (aplauze entuziaste, prelun
gite).Dumneavoastră, ca oameni de știință și cultură, știți foarte bine că, indiferent în ce limbă sînt exprimate, rezultatele cercetării științifice — ale fizicii, matematicii, chiar și ale istoriei și arheologiei — sînt aceleași atunci cînd cercetarea se face cu adevărat corect (vii a- 
plauze).Nici poezia, proza, teatrul, muzica nu cunosc granițe de limbă. Indiferent în ce limbă sînt create, marile opere de artă, mă refer la literatură, căci muzica are limba ei proprie, internațională — aci am putea spune că s-a realizat internaționalismul (animație în sală) — exprimă aceleași idei și simțăminte umane nobile. Depinde desigur de ceea ce dorește scriitorul, poetul, sau artistul respectiv să redea, de modul în care înțelege el sensul vremii, preocupările și aspirațiile societății și de măsura în 

care dorește să se încadreze în a- ceste preocupări. Depinde de voința și de puterea sa de a face din opera de artă pe care o făurește o expresie a năzuințelor de libertate și dreptate socială ale omenirii. Pentru că numai atunci arta servește cu adevărat cauza progresului, cauza socialismului, (aplauze 
puternice, prelungite).Aș putea spune că în știință, în artă, în cultură se merge cu un pas înainte în realizarea unității în creație peste deosebirile de naționalitate și limbă, pentru că știința și cultura înaintată este una singură și ea nu cunoaște diferențe de naționalitate, nu cunoaște decît 
o singură lege : progresul omenirii, realizarea unei vieți mai bune pentru toți oamenii, (aplauze însuflețite). De aceea consider că este necesar ca intelectualii noștri, indife- rent'în ce domeniu de activitate’ lucrează, indiferent de naționalitate, să-și unească forța, capacitatea, priceperea pentru ridicarea continuă a nivelului general al științei și culturii patriei noastre. Aceasta e calea pe care își pot aduce contribuția activă la întreaga muncă desfășurată de poporul nostim pentru construirea socialismului, pentru făurirea condițiilor de trecere treptată spre comunism, 
(aplauze îndelungate).

Stimați tovarăși,Situația raporturilor de astăzi dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești ne îngrijorează pe toți, îi îngrijorează pe toți comuniștii. Cînd noi am pășit pe drumul luptei de eliberare a omului de asuprire, pentru eliberarea socială și națională a maselor, pentru înfăptuirea celei mai drepte societăți din lume — în care omul să se simtă cu adevărat om, în care tot ce se făurește în societate să fie închinat omului — nu ne-am gîndit niciodată că se poate ajunge ca între comuniști, între țările socialiste să se folosească forța pentru impunerea unui anumit punct de vedere. Nu se poate concepe că asemenea lucruri sînt compatibile cu ideologia noastră, cu concepția noastră științifică despre viață și despre lume. Aceasta poate avea ceva comun cu epoca lui Ludovic al XIV-lea — să mă îndrepte istoricii dacă greșesc — care spunea „l’âtat c’est moi". Sînt unii teoreticieni care își arogă dreptul de a da judecăți definitive, după principiul:
(Continuare în pag. a II-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, a făcut în zilele de vineri și sîmbătă o vizită de lucru în județele Mureș și Sibiu, unde s-a întîlnit cu oameni ai muncii din industrie și agricultură, cu intelectuali, activiști ai organelor locale de partid și de stat, cu care a discutat despre activitatea consacrată îndeplinirii hotă- rîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a P.C.R.La intrarea în județul Mureș, în comuna Chețani, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fost întîmpi- nat de tovarășii Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu, și alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești. Mii și mii de cetățeni au salutat cu ovații și urale pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer, manifestîndu-și îndelung atașamentul lor față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.Un prim popas se face la cooperativa agricolă de producție Luduș. Președintele cooperativei, Ta- nasie Fanea, adresează tovarășului Ion Gheorghe Maurer un călduros bun sosit. Oaspetele e invitat să viziteze cooperativa. O expoziție improvizată oglindește creșterea bunăstării celor 1300 de familii ce alcătuiesc cooperativa. Graficele arată că în cei 18 ani de cînd muncesc împreună, cooperatorii din Luduș au obținut an de an rezultate tot mai însemnate.— Am învățat să sporim averea obștească, spunea un bătrîn cooperator. Ogoarele, vitele, grădinile de zarzavat, viile, toate ne aduc azi mari venituri și viața noastră a devenit îmbelșugată.Luîndu-și rămas bun de la cooperatori, tovarășul Ion Gheorghe Maurer îi felicită pentru rezultatele obținute, le urează noi și noi succese, multă sănătate. Cooperatorii răspund cu urale și ovații, manifestează călduros pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său Central, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu.In drum spre Tîrnăveni, pe drumul care trece prin preajma termocentralei electrice de la Luduș, mii de oameni salută cu multă căldură pe președintele Consiliului de Miniștri. Pretutindeni se aud rostite în limbile română și maghiară lozincile „Trăiască Partidul Comunist Român", „Trăiască Republica noastră dragă".Așezare cu tradiție industrială, orașul Tîrnăveni se mîndrește azi cu marele său combinat chimic. Importantele investiții alocate pentru dezvoltarea combinatului au făcut ca azi, în numai 28 de zile, să se realizeze producția întregului an 1948.La sosirea la combinat, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a fost salutat de ministrul industriei chimice, Constantin Scarlat, de ing. Vasile Avram, directorul general al combinatului, de reprezentanți ai organizațiilor de partid, sindicat și de tineret, de numeroși muncitori. In holul pavilionului administrativ, în fața unei machete, directorul întreprinderii informează despre lucrările de dezvoltare a combinatului, care vor face ca în 1970 valoarea producției globale să atingă un miliard lei. Sînt prezentate, de asemenea, rezultatele obținute în producție. Efortul, priceperea și abnegația chimiștilor, a arătat el, au fost răsplătite cu steagul de întreprindere fruntașă pe ramură.Tovarășul Maurer recomandă conducătorilor combinatului să se ocupe continuu de valorificarea maximă a investițiilor, să chibzu- iască fiecare leu cheltuit, să aibă în vedere ridicarea continuă a calității produselor, competitivitatea lor pe plan mondial.Sînt vizitate apoi cîteva din sectoarele combinatului Semnînd în cartea de onoare a combinatului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a adresat felicitări colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri și le-a urat noi succese în munca lor.In sala de festivități a combinatului a avut loc apoi o însuflețită adunare a activului de partid din orașul Tîrnăveni. Au luat cuvîntul tovarășii Ieronim Buda, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Tîrnăveni, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular orășenesc, Emil Szakacs, muncitor în secția carbid. Vasile Blajan, prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.C. Tîrnăveni,
(Continuare în pag. a IV-®)

CuvMureu 
h intihiirea

eu uetivul de pertîd 
de Iu Tg. jfcref

Tovarăși,Sînt deosebit de bucuros că mă găsesc în mijlocul dv. și că am prilejul să vă aduc salutul Comitetului Central, al guvernului, salutul cordial al tovarășului Nicolae Ceaușescu. (aplauze pre
lungite).Este o scurtă vizită de lucru, dar este o vizită plină de lucruri înălțătoare. Sigur, în cadrul unei asemenea vizite, obiectivele nu pot fi decît limitate, nu se poate analiza activitatea multiplă, pe toate planurile, pe toate fețele ei, a unui județ. Am văzut o gospodărie agricolă, o cooperativă agricolă de producție. Am fost mtilțumit. de ceea ce am văzut acolo. înainte de toate, mulțumit de existența unui pronunțat spirit gospodăresc în conducerea cooperativei. Oamenii muncesc, produc, muncesc bine, produc bine și cîștigă bine. Oamenii se gîndesc cum să muncească și mai bine, pentru a produce și mai mult și pentru a cîștiga și mai bine. Mi se pare că acest lucru este esențial pentru dezvoltarea inițiativei cooperatorilor în ridicarea producției, întărirea cooperativei și ridicarea nivelului de viață al membrilor ei. Am vizitat, de asemenea, două combinate importante. Unul vechi, devenit nou, și altul nou, devenit și mai nou : Combinatul de la Tîrnăveni și Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș. Și la Tîrnăveni și la Tg. Mureș statul face investiții mari. Am dorit să cunoaștem mai îndeaproape cum se desfășoară activitatea în aceste combinate, cum sînt fructificate aceste valori care sînt valorile poporului.Trebuie să mărturisesc că și rezultatele acestor vizite sînt îmbucurătoare. La Tîrnăveni am vă (Continuare în pag. a IV-a)

La Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, In fața machetei 
care arată dezvoltarea viitoare a întreprinderii

zut că, folosind mijloacele care au fost puse, de către stat la dispoziția colectivului de mun citori, ingineri și tehnicieni, colectivul a știut să transforme o întreprindere veche, cu utilaj vechi, cu clădiri vechi, într-o întreprindere care se modernizează continuu și dă o producție substanțială, care aduce serioase beneficii.Am constatat cu satisfacție preocuparea conducerii acestui combinat de a realiza produse competitive, din toate punctele de vedere, pe plan mondial. Este o sarcină de bază a construcției socialiste, importantă astăzi, cît și pentru viitor, și este bine că această sarcină e bine înscrisă în mintea și preocupările conducătorilor Combinatului de la Tîrnăveni.Același lucru I-am constatat la Combinatul de la Tg. Mureș Oamenii — tineri, foarte tineri, fac față cu seriozitate și cu o competență demnă de admirație unor probleme complicate, reușesc să le rezolve satisfăcător, se orientează către ceea ce t ebuie să devină toate unitățile industriale din țara noastră — modele de activitate industrială modernă, utilate cu tehnică avansată, bine înzestrate din punctul de vedere al cadrelor, bine conduse ca inteligență tehnică și gospodărească.Față de toate aceste constatări trebuie să vă mărturisesc deplina noastră mulțumire și să exprim, în cadrul adunării noastre, colectivelor de muncitori, țărani, tehnicieni și ingineri ai unităților vizitate, felicitările partidului și guvernului pentru munca depusă — să exprim în același timp felicitările Comitetului Central adresate organelor și organizațiilor de partid, începînd cu organizația ju-
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ÎNTÎLNIREA CU INTELECTUALII DIN CLUJ
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

„le marxism c’est moi“. Nu, nimeni 
nu poate să afirme : „marxismul sînt eu“. (aplauze furtunoase, ura
le). Marxism-leninismul nu este proprietatea nimănui ; el este o concepție științifică, și numai în măsura în care toți oamenii politici, toți oamenii de știință, toți oamenii care gîndesc, analizează dezvoltarea socială bazîndu-se pe a- ceastă concepție, pe ideile materialismului dialectic și istoric, pot 
trage concluzii juste despre dezvoltarea societății, pot găsi soluții a- decvate problemelor pe care ie ridică viața (aplauze, urale).Mai mult ca oricînd, omenirea 
are nevoie de gîndire creatoare, 
de oameni care să judece, să reflecteze, să-și exprime părerea despre noile procese sociale. Fără îndoială, nu toți vor fi la înălțime, nu toți vor formula cele mai juste puncte de vedere. Dar numai din confruntarea ideilor se poate cristaliza adevărul, se poate asigura mersul înainte al științei sociale, al marxism-leninismului. 
(aplauze vii, prelungite).

Iată de ce partidul nostru consideră că în abordarea și interpretarea problemelor dezvoltării sociale contemporane, atît din țările socialiste, cît și din lumea capitalistă, trebuie să se pună capăt practicii etichetărilor, injuriilor, anatemizării, care împiedică gîndi- rea, o trag înapoi. Să se dea curs 
liber cunoașterii științifice, gîndi- rii omului, pentru că numai așa socialismul, progresul vor triumfa. Noi acceptăm, mai mult sau mai 
puțin, schimburi de păreri în fi- 
»ică, în biologie, în matematică — 
spun „mai mult sau mai puțin" pentru că au fost vremuri cînd 
șl în știintă, anumite ramuri, ci
bernetica, de pildă, sau o anumită 
concepție biologică, au fost consi
derate reacționare. Ce ne-a adus 
lucrul acesta, tovarăși ? Stagnare, dare înapoi. Cu atît mai mult în științele sociale nu se poate ad
mite să se pună frîu gîndirii omului, cercetării științifice — 
dacă vrem să facem cu adevărat știință, dacă vrem să asigurăm dezvoltarea rapidă a omenirii pe 
calea socialismului și comunismu
lui. (aplauze însuflețite).Noi vă rugăm, tovarăși, pe dv. cei din Cluj — așa cum rugăm pe toți intelectualii noștri, pe toți oamenii muncii din patria noastră — să vă ridicați necontenit nivelul de cunoștințe în domeniul în care lucrați, să cercetați, să confruntați ideile, părerile. Nu este nici un păcat dacă unele păreri se vor dovedi neadevărate, pentru că nu există în lume, de cînd a început gîndirea omenească, om care să 
fi exprimat totdeauna numai și

numai idei juste. Căutarea, cercetarea, adevărul au răzbit cu greu șl mulți, cei mai mari savanți au avut și insuccese și succese. Numai o cercetare liberă, numai o gîndire liberă pot asigura progresul in toate domeniile de activitate. (aplauze entuziaste).Un singur lucru cerem, tovarăși, ca în toate dezbaterile științifice să se pornească de la dorința cinstită, sinceră, de a servi mersul înainte al societății noastre socialiste, idealurile poporului nostru, ca în tor ceea ce facem să avem un singur crez, o singură năzuință : făurirea socialismului și comunismului în România, (aplauze 
vii, îndelungate).Acționînd în acest fel, noi ne îndeplinim fără îndoială o îndatorire față de poporul căruia îi aparținem, față de societatea în mijlocul căreia ne desfășurăm activitatea. Dar oare care este prima îndatorire a unui partid de guvernămînt, așa cum o întrevedea Lenin ? Este tocmai aceea de a ști să edifice socialismul, de a da exemplu în făurirea noii orînduiri sociale. Numai îndeplinindu-ne această obligație față de poporul nostru, ne îndeplinim și una din înaltele îndatoriri internaționaliste. Clasa muncitoare, intelectualii, popoarele din alte țări vor învăța din exemplul țărilor care construiesc socialismul, își vor intensifica lupta pentru răsturnarea jugului burgheziei și moșie- rimii, pentru înfăptuirea societății eliberate de exploatare. Numai realizînd între țările socialiste raporturi de deplină egalitate în drepturi, de respectare a independenței naționale, de întrajutorare tovărășească, de neamestec în treburile interne,, putem oferi popoarelor un model superior de relații între state. Fără îndoială că aceste relații se vor perfecționa tot mai mult pe măsură ce noi popoare vor păși pe calea socialismului. In felul acesta considerăm că trebuie să ne aducem contribuția la cauza generală a socialismului, (aplauze în
suflețite).Tocmai pornind de la aceste considerente și-a expus partidul nostru poziția față de evenimentele tragice care au avut loc în Cehoslovacia, exprimîndu-și dorința ca situația creată să fie rezolvată pornin- du-se de la răspunderea fată de socialism, de la restabilirea relațiilor de egalitate între statele socialiste, de la respectul față de independența și suveranitatea națională. De aceea apreciem că este necesar să se realizeze acordul stabilit la Moscova, ca poporul cehoslovac să-și poată desfășura liber activitatea de construcție socialistă, ca trupele străine să fie în cel mai scurt timp retrase din Cehoslovacia. (aplauze puternice, 
îndelungi).

Stimați tovarăși,Stați în fața unor evenimente, sau mai bine zis a unor sarcini noi: deschiderea anului universitar. Avem o nouă lege a învăță- mîntului care oferă o bază superioară pentru dezvoltarea activității de formare a tinerelor generații. Consider că în preocupările dv. un loc principal trebuie să-1 ocupe pregătirea în bune condiții a noului an, organizarea desfășurării procesului de învățămînt, a cercetării științifice, în așa fel încît noile generații care-și însușesc știința și cultura în universitatea și institutele superioare din Cluj, să dobîndească cele mai înaintate cunoștințe, să se pregătească temeinic pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea patriei noastre. In același timp, tinerii să fie educați în spiritul patriotismului socialist, al prieteniei între popoare, al internaționalismului socialist. In aceasta constă una din îndatoririle dv. principale în momentul de față, (vii aplauze).Noi avem deplină încredere că tovarășii din învățămîntul superior, toate cadrele didactice din Cluj, oamenii de știință, de cultură, toți cei care au de spus un cuvînt în munca de dezvoltare spirituală a patriei, de formare a tinerei generații, nu vor precupeți nici un efort pentru a-și face datoria așa cum o cere partidul, cum o cere conștiința lor de cetățeni liberi ai patriei noastre socialiste, (aplauze vii, pu
ternice).Doresc să vă mulțumesc pentru primirea deosebit de caldă, pentru cuvintele spuse aici de tovarășii care au luat cuvîntul, pentru manifestările de devotament la adresa partidului, a conducerii sale. Tn a- cestea, noi vedem o expresie a încrederii în justețea politicii noastre care ne dă convingerea că mergem pe un drum just și că trebuie să facem totul pentru ca această politică a partidului nostru să fie neabătut realizată în viață, (vii aplauze).Vă asigur, tovarăși, pe dv., pe toți intelectualii din Cluj — așa cum am spus și în fața adunării publice de astăzi — că conducerea noastră de partid, că eu personal, nu vom precupeți nimic pentru a ne face datoria față de popor, față de cauza socialismului în patria noastră și în întreaga lume. Puteți avea încredere că nu există nimic mai presus pentru noi decît servirea poporului, servirea cauzei socialismului. (aplauze furtunoase).Dați-mi voie încă o dată să vă urez multe, multe succese în activitatea dv. nobilă de formare a tinerelor generații, de dezvoltare a științei și culturii, multă sănătate și multă fericire tuturor, (aplauze 
îndelung repetate, urale puternice).

(Urmare din pag. I)

sublinia- cu Fiecare ge-
publică 

ll-a ale

redactor- al revistei Aurel Rău, 
al revistei

Balogh Edgar, șef adjunct „Korunk", și redactor-șef „Steaua".
(Cuvtntările 

publicăm în paginile a Il-a 
și a IlI-a ale ziarului).In aclamațiile, puternice și îndelungi, ale întregii adunări ia apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

(Cuvîntarea se 
tn paginile I și a 
ziarului).Cuvîntarea este tă în repetate rînduri aplauze și urale. cuvînt al ■ secretarului neral al Comitetului Central al care idee — parte integrantă a programului de acțiune al partidului nostru comunist — fiecare accent reprezentînd comandamentele acestui moment istoric, sînt urmărite cu a- tenție de întreaga adunare, de toți participanții la a- ceastă întîlnire bogată în semnificații.Luînd cuvîntul în încheierea adunării, tov. Remus Bucșa, prim-secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R., a mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru cuvintele adresate, subliniind că ele constituie un îndemn la o activitate și mai rodnică. Asigurăm Comitetul Central al Partidului Comunist Român că nu ne vom precupeți eforturile pentru a fi la înălțimea încrederii pe care o acordă Partidul Comunist Român intelectualității patriei noastre. Dorim tovarășului Nicolae Ceaușescu sănătate și viață lungă pentru a-și îndeplini înaltele misiuni ce dințate de gul nostru

rostite le

partidului, fie-

(

i-au fost încre- partid, de între- popor.
¥încă o dată, cu și mai multă vigoare, cu și mai înflăcărat avînt, intelectualitatea clujeană din toate generațiile, fără deosebire de naționalitate, își dovedește atașamentul deplin la politica internă și externă a partidului și statului nostru, exprimîndu-și hotărîrea de a-și aduce contribuția la sporirea tezaurului de valori al patriei noastre socialiste, la prosperitatea, demnitatea și fericirea României socialiste. Adunarea ia sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm. Se aplaudă și se o- vaționează îndelung pentru partid, pentru conducerea sa, pentru România socialistă.

Cuvîntul

tovarășului

REMUS BUCȘA, 

prim-secretar al Comitetu
lui municipal Cluj al P.C.R.

Trăim momente de satisfacție șl mare bucurie. Locuitorii Clujului, cetățeni de toate profesiile și de toate vîrstele, români, maghiari și de alte naționalități, așa după cum ați putut vedea și dumneavoastră, stimați conducători ai partidului și statului, sînt fericiți să vă întîl- nească pe meleagurile transilvănene, străvechi pămînt românesc.Cei aproape 200 000 de locuitori ai municipiului nostru văd în prezența dumneavoastră aici grija cu care conducerea superioară de partid urmărește vasta și însuflețită activitate ce o desfășoară oamenii muncii de pe toate meleagurile țării, o ilustrare a legăturii permanente și contactului nemijlocit dintre conducerea partidului și masele largi de oameni ai muncii.In toate unitățile economice clujene domnește o atmosferă de muncă entuziastă, elan patriotic și spirit creator, atmosferă generată de spiritul politicii partidului și statului nostru. Toate colectivele, toți cei ce muncesc, români, maghiari și de alte naționalități, și-au consacrat forțele, întreaga lor capacitate, îndeplinirii Integrale a sarcinilor de plan. Aceste eforturi ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor se întregesc în mod organic cu activitatea bogată, cu munca entuziastă și plină de răspundere a tuturor categoriilor de intelectuali. Sub conducerea înțeleaptă a partidului, oamenii de știință, artă și cultură aduc o contribuție valoroasă în întregul proces de edificare a socialismului, la instruirea și educarea tinerei generații în spiritul dragostei și atașamentului față de patria socialistă. Prin activitatea lor oamenii de știință și artă din Cluj dau o nouă strălucire tradițiilor glorioase ale înaintașilor, operele lor fiind apreciate în țară și peste hotare, contribuind la dezvoltarea culturii, științei și tehnicii în patria noastră.Asigurăm conducerea de partid 
șl de stat că membrii de partid, întreaga populație a municipiului Cluj își vor înzeci eforturile pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Angajamentul nostru este întemeiat pe convingerea nestrămutată că în a- eeastă politică își găsesc întruchiparea cele mai nobile năzuințe și idealuri ale poporului.In zilele care au trecut, în adu-

Zeci de mii de locuitori ai Clubului au participat la entuziasta adunare populară din Piaja Libertății

nările generale ale comuniștilor, cu prilejul demonstrației oamenilor muncii de la 23 August, în cadrul colectivelor de muncă, muncitorii, intelectualii, funcționarii clujeni, fără deosebire de naționalitate, și-au manifestat deplina lor adeziune și aprobare față de poziția clară adoptată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, față de principiile enunțate în Declarația sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.Fiți încredințați, iubiți conducători ai partidului și statului, că populația acestui străvechi oraș românesc este strîns unită în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu !
Cuvîntul prof, 

dr. docent 

ȘTEFAN PASCU, 

membru corespondent al 
Academiei, decanul Facul
tății de istorie-filozofie a 
Universității „Babeș-Bo- 

lyai"

în momentele cele mai însemnate ale istoriei sale, poporul român și adevărații săi conducători au dovedit trei calități remarcabile : înțelepciune, chibzuință și hotărîre. înțelepciune în judecarea împrejurărilor, chibzuință în cumpănirea evenimentelor, hotărîre în apărarea intereselor țării. Aceste remarcabile însușiri izvorau în primul rînd din cunoașterea vrerilor poporului, din voința împlinirii acestora, din dorința slujirii intereselor patriei. Era caracterizată 
o realitate în cuvintele simple, dar grele de adevăr, exprimate de cei mai înaintați și mai vrednici fii ai poporului : „Țineți cu poporul ca să nu rătăciți". Asemenea îndemnuri erau necesare în vremurile trecute, cînd clasele dominante uitau adgsea de interesele acelora ai căror reprezentanți se pretindeau a fi.Astăzi, în noua noastră societate, socialistă, asemenea adevăruri au devenit o axiomă, izvorîtă dintr-o concepție social-politică superioară, umanist-socialistă. Toate acțiunile, toate măsurile, toate hotărîrile partidului nostru, ale conducătorilor săi se sprijină pe temelia puternică a acestei filozofii marxist- leniniste, superioară tuturor celorlalte concepții filozofice. Lucrul a- pare cu totul firesc, deoarece partidul comunist reprezintă interesele poporului — muncitori, țărani, intelectuali, români, machiari, germani și de altă naționalitate — iar conducătorii săi sînt ieșiți din sinul poporului, sînt emanația a- cestuia. îi cunosc nevoile și-i reprezintă în chip fidel interesele de astăzi și de mîine. De aceea, poporul muncilor acordă partidului și conducătorilor săi toată încrederea, îi înconjoară cu toată dragostea și prețuirea, îi urmează neabătut în toate acțiunile și hotărîrile.înțelepciunea, chibzuință și hotărîrea, vădite în toate împrejurările de partidul nostru, au fost dovedite în chip impresionant și în ultima vreme. Au fost dovedite a- 
ceste calități în ultima săptămînă, cînd conducătorii partidului și ai statului nostru, prin glasul autorizat, cumpănit, dar ferm al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, exprimînd unanimitatea voinței națiunii române socialiste, a marii familii socialiste din Republica noastră, s-au ridicat în apărarea principiilor juste de libertate, independență și suveranitate a popoa
relor în general, de libertate, independență și suveranitate a României socialiste, de neamestec în strădaniile pașnice ale popoarelor care-și caută calea cea mai potrivită cu tradițiile, interesele și condițiile proprii de construire a unei vieți mai bune, superioare, socialiste și comuniste.

A devenit o practică și un obicei, urmărite fără abatere dc partidul nostru, ca în problemele pri
mordiale și fundamentale, de inte
res național și internațional, să fie 
consultați oamenii muncii, fără deosebire dc naționalitate, pentru ca din aceste consultări și din asemenea contacte nemijlocite să izvorască hotărîrile cele mai juste, cele mai corespunzătoare nevoilor țării, nevoilor poporului, cu privire la construirea socialismului în țara noastră, la întărirea internaționalismului socialist.Manifestațiile din 21 și 22 ale a- 
Cestei luni, din ziua de 23 August

ți din zilele următoare, manifestațiile de astăzi din orașul nostru și din alte orașe ale țării au oferit și oferă încă o dată prilejul de a constata însuflețitoarea adeziune a întregului popor față de politica partidului, oferă posibilitatea de a asculta glasul unui popor care știe prețui propria libertate, pentru care a luptat veacuri de-a rîndul, aducînd sacrificii și jertfe umane și materiale pe altarul acestui principiu. Puține popoare au cunoscut, asemenea poporului român, în istoria lor dramatică, dar eroică, ce înseamnă dorul de libertate și independență, de libertate socială și independență națională. Prețuindu-și propria libertate statornicită în România socialistă, poporul român o știe prețui în egală măsură și pe a altora ; apă- rîndu-și propria libertate, poporul român o apără deopotrivă și pe a celorlalte popoare. Istoricii clujeni, împreună cu istoricii din întreaga țară, și-au înscris, între preocupările lor majore, obligația de cinste, științifică și patriotică, de a dezvălui în chip obiectiv și de a împărtăși tuturor oamenilor muncii trecutul de luptă al poporului român și al naționalităților conlocuitoare pentru libertate și dreptate socială, pentru independență și unitate națională.In numele universității clujene, — cu frumoase tradiții științifice, democratice și progresiste — în numele celor 783 de tovarăși ce alcătuiesc corpul său profesoral, în numele celor 10 638 de studenți, al celor 750 de salariați care formează personalul administrativ, în numele înaltelor instituții de cultură în care-și desfășoară activitatea, într-o unire frățească, intelectuali români, maghiari, germani și de altă naționalitate, în cor cu întreaga intelectualitate clujeană și de pe întreg cuprinsul țării, exprim adeziunea sinceră și deplină față de politica partidului și guvernului. Slujind cultura și știința marxist-leninistă, universitarii clujeni, peste deosebirile de limbă în care este însușită și exprimată această cultură, slujesc același scop nobil : înfrățirea popoarelor, prietenia dintre acestea, pacea și socialismul, așa cum a spus, cu deplină îndreptățire, tovarășul Nicolae Ceaușescu acum patru zile la Odorhei.Cel mai de preț angajament, în aceste rpomente sărbătorești, al universitarilor clujeni este de a nu cruța nici un efort în sălile de curs, în laboratoare, în biblioteci, pentru a ridica știința și cultura noastră socialistă pe cele mai înalte trepte, pentru a contribui la progresul și înflorirea țării, la bunăstarea poporului, la întărirea unității de nezdruncinat dintre partid și întregul nostru popor.
Cuvîntul 

tovarășului 

LETAY LAJOS, 

redactor-șef al revistei
„Utunk"

îngăduiți-mi,' vă rog,’stimate tovarășe Ceaușescu; să-mi exprim marea bucurie de a vă vedea în mijlocul nostru ; de a .ști că, după atîta osteneală a muncii încordate pe care o dăruiți cu un înflăcărat patriotism cauzei partidului și poporului nostru, sînteți acum aici, în Clujul care vă așteaptă întotdeauna cu atîta dragoste. Vă rog să-mi îngăduiți, de asemenea, să-mi exprim deosebita bucurie și pentru faptul că pot să vi le spun toate acestea acum, prin viu grai.De fapt, sînteți întotdeauna printre noi, tovarășe Ceaușescu. O spun nu numai în sens simbolic, ca fj- gură de stil, deși sînt scriitor și se presupune că noi uzăm mereu și cu ușurință de mijloacele profesiunii. O spun și în sensul concret al cuvintului, căci de ani în șir — și mai ales de la istoricul Congres al IX-lea — noi vă simțim tot mai prezent printre noi. Mai mult chiar, am să-mi permit să afirm că vă simțim, în noi, tovarășe Ceaușescu, drept permanent imbold efervescent și inspirator al sentimentelor, ideilor și muncii noastre.Avem astăzi cinstea de a vă saluta personal în mijlocul nostru, împreună cu alți conducători ai partidului și statului; ați exprimat prin cuvîntările dumneavoastră voința noastră, a întregului popor : în cea rostită de pe balconul sediului Comitetului Central ; cea de la tribuna Marii Adunări Naționale ; prin recentele discursuri de la Brașov, Sfîntul Gheorghe, Odorheiul Secuiesc și Miercurea
(Continuare in pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a II-a)Ciuc, precum ți la mitingul din o- rașul nostru.Stăteam lingă aparatele de radio și în fața televizoarelor ; citeam în ziare relatarea acestor manifestări de importanță vitală și simțeam intens că, oricît ar fi de neliniștitoare ceasurile trăite, datorită situației create în Cehoslovacia, marea cauză a socialismului nu poate fi păgubită în mod iremediabil. Din nou am constatat, cu mîndrie și satisfacție, ca de atîtea ori în acești ani, că — în frunte cu dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu — conducerea partidului nostru nu precupețește nici eforturi, nici osteneală spre a restabili bunele relații dintre țările socialiste, spre a consolida unitatea lor frățească și spre a valida neștirbit, în relațiile lor, normele marxist-leniniste.Zeci de mii de scrisori și telegrame au exprimat totala coeziune a opiniilor poporului nostru, asentimentul său deplin la poziția a- doptată de partidul nostru în zilele din urmă. Muncitorii, țăranii, intelectualii au răspuns cu un „da" ferm ; astfel am răspuns români, maghiari, germani, toți care trăim în această țară și pentru care Republica Socialistă România este patria scumpă, toți cei 20 de milioane de locuitori ai țării.Aceste scrisori și telegrame sînt documente istorice și ca documente istorice vor rămîne pînă în cel mai îndepărtat viitor; documente ale ropotelor de aplauze care salutau cuvintele dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu | documente ale unității trainice și coeziunii poporului nostru. Documente istorica de vastă perspectivă rămîn toate manifestările partidului în aceste zile și toate cuvîntările dumneavoastră ; exemple de credință nestrămutată față de ideile marxist- leniniste ; exemple de înaltă responsabilitate comunistă, de solidaritate frățească și curaj, de fermitate și înțelepciune în rezolvarea problemelor complexe de care depinde viitorul patriei, al poporului, progresul omenirii, triumful cauzei socialismului.Nu se poate munci, nu se poate crea, nu se poate construi socialismul decît în atmosfera încrederii reciproce și a ajutorului frățesc, a păcii și a tihnei. Pentru realizarea acestora, trebuie să ne străduim din răsputeri — așa cum ne învață partidul. Trebuie să ' investim în marea acțiune a construirii socialismului toate cunoștințele noastre, toate minunatele căutări ale spiritului ; trebuie să găsim metode tot mai perfecționate, corespunzătoare specificului și realității țării noastre.Sînt scriitor | scriitor maghiar din România — ceea ce pentru mine înseamnă, pe coordonatele universului omenesc, datoria de a munci în așa fel, încît patria și poporul nostru să realizeze tot ce Partidul Comunist Român a visat și a plănuit pentru ele și dorește 
să înfăptuiască împreună cu ele. Aceasta este arta mea poetică ; a- ceasta și numai aceasta poate fi 

veșnic valabila „Ars poetica" a scriitorilor noștri.Mulțumim conducerii partidului și vă mulțumim dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, pentru faptul că în zilele acestea, cu atîta putere de convingere, hotărîre și calm, ați însuflețit încrederea noastră nezdruncinată în conducerea partidului și statului nostru. Vă mulțumim că prin aceasta ne-ați oferit și nouă, scriitorilor români și maghiari, un nou prilej de a putea sta în fața lumii cu capul sus ; de a ne apleca și mai adânc deasupra lucrului nostru, aici, în țara aceasta, veșnic împreună cu partidul, dăruindu-ne cauzei sale cu tot talentul și toate forțele noastre.
Cuvîntul 

tovarășului 

EMIL NEGRUȚIU, 
rectorul Institutului agrono

mic „dr. Petru Groza"

Bucuria întâlnirii noastre cu dumneavoastră, care purtați cu bărbăție și cu deosebit simț al răspunderii sociale și istorice grija pentru prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste, este la fel de mare ca și dorința ce ne animă de a vă mărturisi atașamentul nemărginit față de politica științifică, marxist-leninistă, pe care partidul nostru o promovează cu tenacitate și principialitate comunistă pe plan intern și internațional.Trăim vremuri în care năzuințele unor popoare -spre libertate și progres social s-au văzut împlinite, vremuri de triumf al socialismului în diferite părți ale globului, vremuri de afirmare a virtuților poporului nostru, în toată plenitudinea lor.In ultimele zile am fost martorii unor evenimente care pot deveni deosebit de dăunătoare în relațiile dintre țările socialiste. Partidul și întreg poporul român și-au spus cuvîntul și îl susținem cu fermitate.Pentru poporul român, pentru noi, comuniștii, dorința fierbinte de a întreține cu alte popoare relații de prietenie bazate pe stimă și respectarea intereselor reciproce, dorința fierbinte de libertate socială, suveranitate și independență națională, de a munci în pace, nu reprezintă o atitudine de moment, o politică de conjunctură, ci principii de viață ce ne călăuzesc în existența noastră; sînrt aspirații adine înrădăcinate în inima și conștiința poporului nostru.Partidul Comunist Român și-a cîștigat dragostea și încrederea nețărmurită a națiunii, respectul și admirația altor popoare, tocmai pentru că a știut să fie exponentul legitim, apărătorul destoinic al acestor năzuinți.

Lucrez de aproape patru decenii în agricultură și în pregătirea specialiștilor pentru această ramură a economiei. Agricultura, prin însăși esența ei, este o îndeletnicire pașnică, de continuitate, de permanență, ea nu se împacă cu războiul, cum nu se împacă cu războiul nici o activitate creatoare. Iată de ce sînt de o mare noblețe eforturile P.C.R. și ale statului nostru pentru îmbunătățirea climatului politic internațional, pentru întărirea prieteniei dintre statele socialiste, pentru unirea într-un front comun antiimperialist a tuturor forțelor interesate în promovarea păcii și colaborării internaționale.Puternicul flux de viață ce pulsează în țara noastră, importantele realizări pe plan economic și efervescența politică în care se a- firmă pregnant rolul conducător al partidului exercită o influență co- vîrșitoare în toate ramurile de activitate. Trăim și noi, cadre didactice și studenți ai Institutului agronomic „dr.- Petru Groza" din Cluj, acest flux puternic de viață, de realizări pe linia pregătirii de specialiști pentru agricultura noastră socialistă în plină dezvoltare, pentru progresul științelor agricole.Ne-am străduit, și socotesc că am reușit în bună măsură, să pregătim cadre de specialiști la nivelul dezvoltării în perspectivă a agriculturii. Aportul absolvenților noștri la organizarea științifică a agriculturii se face simțit tot mai puternic.Ne-am străduit, și socot că am reușit în bună măsură, ca, în strîn- să colaborare cu stațiunile experimentale agricole, să elaborăm, prin cercetări, metode mai eficiente de sporire a producției, potrivit condițiilor specifice zonale. Ne vom strădui să impulsionăm valorificarea lor, să găsim metode și mai bune.Realizările noastre poartă pecetea unei îndrumări stăruitoare și a sprijinului efectiv din partea P.C.R. și statului nostru. Folosesc acest fericit prilej, ca, în numele tuturor cadrelor didactice, al studențimii noastre, români, maghiari, germani și alte naționalități, sudați în gîn- duri, simțiri și fapte, să mulțumese din toată inima Partidului Comunist Român pentru minunatele condiții de muncă, de învățătură ce ni le-a creat..Folosesc acest prilej ca să ne angajăm în fața iubiților noștri conducători de partid și de stat, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ne vom dărui unei activități stăruitoare pentru formarea tineretului, viitorul țării, astfel încît să corespundă pe deplin, prin pregătirea lui politică și profesională, sarcinilor dezvoltării agriculturii noastre, a întregii economii naționale.Ne angajăm să ne dăruim cu entuziasm și fermitate intereselor majore ale poporului și patriei, să înfăptuim cu credință nestrămutată politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, partid stegar al construcției socialiste.

Cuvîntul 
tovarășului 
BALOGH EDGAR, 
redactoî-șef adjunct al re

vistei „Korank"

Salutăm cu recunoștință în mijlocul nostru pe secretarul general al Comitetului Central al partidului, pe președintele Consiliului da Stat.Cu bucurie am luat cunoștință din discursul ținut în fața Marii Adunări Naționale, ca și din cuvîntările ținute în fața locuitorilor din județele Brașov, Harghita și Co- vasna și la mitingul de azi, că Partidul Comunist Român — fidel tradițiilor sale și în conformitate cu interesele locuitorilor acestei țări — în fața lumii întregi și în primul rînd în fața comunității socialiste este partizan al tratativelor care în- lesnesa înțelegerea și acordul reciproc, al schimbului de vederi sincer și deschis, se pronunță pentru rezolvarea situației create în Cehoslovacia pe calea tratativelor. Această soluție — singura logică și justă — care face apel la respectul reciproc dintre țările socialiste și la relațiile lor prietenești va putea înlătura situația grea care s-a ivit în urma evenimentelor din Cehoslovacia ; ea poate restabili u- nitatea noastră în lupta îndreptată împotriva forțelor reacționare, pentru o dezvoltare liberă de orice exploatare.Declarațiile făcute de conducătorii partidului nostru constituie o mărturie atît a solidarității internaționaliste față de poporul cehoslovac, cît și a voinței de a dezvolta relațiile de colaborare sinceră, statornicite de-a lungul deceniilor între statele socialiste, în ciuda unor divergențe de moment Doresc să subliniez în mod special și să-i mulțumesc tovarășului Ceaușescu pentru atitudinea partidului nostru față de naționalitatea maghiară și celelalte naționalități din patria noastră, care de veacuri trăiesc și muncesc împreună cu poporul român, atitudine profund comunistă — expresia cea mai demnă a fidelității față de învățătura marxist-leninistă. Relațiile dintre poporul român și naționalitatea maghiară din România se bazează pe aplicarea consecventă a politicii naționale marxist- leniniste a partidului și guvernului nostru, bazată pe deplina egalitate în drepturi a oamenilor muncii de toate naționalitățile. Ca și în alte domenii ale construcției socialiste, aceste relații se dezvoltă, se călesc în proba de foc a unor situații noi, a rezolvării unor sarcini noi.Sînt încredințat că poziția fermă a Partidului Comunist Român privind soluționarea neînțelegerilor dintre statele socialiste pe calea tratativelor, instaurarea unor relații de deplină egalitate între țările socialiste și partidele comuniste, recunoașterea dreptului neștirbit al fiecăreia dintre ele de 
a rezolva problemele proprii și, în
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același timp, sublinierea sarcinilor comune ale lumii socialiste, accentuarea faptului că ea constituie un front unitar împotriva imperialismului, au contribuit la întărirea unității poporului nostru — români, maghiari și celelalte naționalități care trăiesc în patria noastră. Patriotismul socialist impune unitatea tuturor locuitorilor acestei țări, unitatea naționalității maghiare cu toți locuitorii Republicii Socialiste România, în jurul conducerii partidului și statului.In calitate de scriitor și publicist, trebuie să trag concluzii din toate cele petrecute în spiritul a- plicării învățăturii marxist-leniniste, stimulîndu-i pe cititorii noștri să acționeze în permanență corespunzător cerințelor progresului social și întotdeauna în slujba intereselor poporului.Vă rog, stimate tovarășa Ceaușescu, ca în balanța discuțiilor și tratativelor, a activității internaționale a partidului nostru să puneți și patriotismul viu, fidelitatea față de partid și de stat a maghiarilor din România, astfel ca și participarea noastră unanimă să mărească autoritatea și ponderea propunerilor sănătoase și poziției constructive adoptate de România socialistă în viața internațională.
Cuvîntul 

tovarășului 
AUREL RÂU, 

scriitor, 
rodactor-scf al revistei 

„Steaua"

Este o deosebită fericire pentni noi să putem exprima, cu toată convingerea, în fața secretarului

La Întreprinderea „Clujeana*

general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a celorlalți conducători de partid și de stat prezenți azi la Cluj, încrederea noastră în politica partidului, deplina adeziune la modul ferm și demn în care a știut, în mijlocul recentelor evenimente internaționale, să militeze pentru înlăturarea primejdiei create, să acorde cu atîta consecvență sprijin moral și politic poporului cehoslovac, constructor al socialismului, să proclame în fața lumii întregi, încă o dată, principiile care trebuie să stea la baza relațiilor dintre state și dintre partidele comuniste și muncitorești.Aceste principii sacre, printre care respectarea independenței și suveranității fiecărui stat, a egalității în drepturi și a neamestecului în treburile interne — știut fiind că națiunile singure, fără constrîn- gere din afară, au a decide în problemele vieții lor economice și spirituale — aceste principii formulate magistral în declarația Marii Adunări Naționale, și care sînt a- plicate neabătut în politica noastră externă, fac cinste României socialiste.Prin poziția adoptată de conducerea de partid prin Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. poporul și-a spus clar și răspicat cuvîntul. Un popor decis a-și apăra libertatea, cuceririle revoluționare, dornic de a vedea cît mai grabnic stins orice conflict și hotărît a nu-și precupeți eforturile în vederea întăririi prieteniei cu toate țările socialiste.Deplină este convingerea poporului român în îndreptățirea e- forturilor partidului și statului nostru pentru apropierea pozițiilor adoptate de diverse țări, pentru înlăturarea neînțelegerilor intervenite între partide frățești. Credem sincer că, așa cum a demonstrat 

prin activitatea sa Partidul Comunist Român și cum realitatea nu contenește să confirme, devotamentul față de sarcinile Internaționaliste trece prin devotamentul față de cauza patriei. în idealul unei lumi a păcii și cooperării, sîntem bucuroși să trăim într-o Românie activă, angajată într-un proces de continuă adîncire a democratismului socialist, fidelă umanismului, cuvîntulul dat, gîndindu-și realist drumul, receptivă la nou, ținînd pas cu veacul.Pentru scriitori, ca îndeobște pentru creatorii de cultură, prin firea lucrurilor mereu confruntați cu problemele evoluției sociale, triumful rațiunii asupra forței, dialogul au însemnătate vitală. Vorbirea este un dar care îl înfrumusețează pe om. Cînd cuvintele sînt expresia unor simțăminte adevărate, a unor gînduri sincere, iar între cuvinte și fapte există potrivire e plăcut să trăiești pe pă- mînt Ii mulțumim partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru acest sentiment.Din izvorul acesta al aderărîî generoase la timp, al angajării cu toată ființa într-o acțiune constructivă, al înfruntărilor de opinii, al năzuinței de dreptate și progres, își extrage literatura substanță și suflu. Prin poezie, proză, nuvelă sau roman, prin dezbateri teoretice, aceeași atmosferă de energii descătușate, de aplecare asupra •sensurilor grave ale existenței, ca și în opera socială, tinde să facă tot mai mult specificul paginii tipărite.Ne exprimăm, tovarăși, deplina adeziune la. linia politică a partidului, la modul în care țara noastră își îndeplinește rolul în lume. Milităm pentru pace, socialism, suveranitate. Sîntem hotărîți să creăm opere de înaltă valoare intelectuală și umană prin care timpul gă confirme că n-am trăit Inutil»
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Cuvîntarea la întîlnirea

cu activul de partid 
de la Tg. Mureș

(Urmare din pag. I)dețeană de partid, pentru activitatea care se desfășoară în județ, motorul acestei activități în cadrul județului, ca și pe planul întregii țări, este partidul, (vii aplauze).Este locul, în același timp, să subliniez satisfacția deosebită — aș putea chiar zice emoția — cu care am înregistrat dovezile de adeziune la politica partidului și guvernului țării.Mă refer, desigur, atît la declarațiile atît de frumoase care au fost făcute aici, dar vă rog să credeți că sînt la fel de mult impresionat de declarațiile în acest sens pe care le oglindesc înseși faptele pe care le-am văzut; modul cum se muncește, modul cum fiecare colectiv de muncă pe care l-am vizitat realizează sarcinile ce-i revin din planul general ce stă în fața poporului dovedesc această adeziune totală mult mai grăitor decît ar putea-o spune cele mai meșteșugite cuvinte.Conducerea partidului și statu
lui este deosebit de atentă și recunoscătoare față de puternicele dovezi de încredere ale poporului în politica partidului. Din această încredere, din susținerea unanimă 
de către întregul popor a politicii partidului, împrumutăm cu toții e- nergia de a înfrunta greutățile legate de responsabilitățile cu care ne-ați investit. Construim socialismul, tovarăși, și îl construim în așa fel, îneît niciodată nu 
se va putea spune că ne-am abătut 
de la el. II construim pornind de 
la realitățile țării, călăuzindu-ne după adevărurile fundamentale ale marxismului, în chipul și cu metodele care convin cel mai bine poporului român, (aplauze).Construcția socialismului nu este 
ceva care se descoperă odată pen
tru totdeauna sau se învață după o rețetă ce rămîne ca soluție înghețată pentru eternitate. Construcția socialismului este o operă vie, tovarăși, înrîurită puternic de ritmul în oare se dezvoltă societatea modernă, datorită pătrunderii științei în toate cotloanele activității sociale. Datorită acestei pătrunderi revoluționare a științei în toate domeniile, construcția societății socialiste presupune o permanentă operă de perfecționare și înnoire. Niciodată — dacă vreți, aceasta este bucuria și „tragedia" zilelor noastre — nu am putea avea o zi „liberă* ; în permanență, fără o- dihnă, ar trebui să vedem ce a a- părut nou și ce trebuie să facem nou pentru a fi mai eficienți, ce soluții noi să adoptăm pentru mai buna conducere a economiei, pentru dezvoltarea învățămîntului, activității de creație, pentru dezvoltarea democrației, care e departe de a fi un proces încheiat.In această activitate de înnoire, de perfecționare a ceea ce există se manifestă semnul specific al fiecărei colectivități, se manifestă capacitatea de creație a omului, grija de a da socialismului conținutul său firesc care este libertatea șl respectul omului.Acest lucru îl facem, îl vom face 
șl îl vor face și cei care vor veni după noi.Dacă este să analizăm condițiile necesare dobîndirii unor succese, rapide și cuprinzătoare, în această activitate, atunci trebuie să arătăm că una din aceste condiții esențiale, rostită aci cu toată puterea, este unitatea noastră. Unitatea de nezdruncinat a poporului, unitatea poporului în jurul partidului, unitate care rezultă din judecata pe care poporul o face activității celor pe care îi însărcinează cu răspunderi în conducerea destinelor sale. Este, poate, astăzi, așa cum a fost ieri și așa cum va fi mîine — poate mai mult astăzi decît ieri, și poate mai mult mîine decît astăzi — condiția hotărîtoare a tuturor succeselor noastre, (aplauze puternice).In legătură cu aceasta m-aș opri asupra politicii noastre naționale, fără să consider că prin aceasta s-ar putea acredita, eventual, ideea că în România stăruie o problemă națională. Mă opresc totuși asupra acestui domeniu, pentru că ne găsim aici laolaltă români, maghiari, germani, ne găsim pe același pămînt care este al nostru, al tuturor, sub același acoperămînt, trăind și muncind împreună. La noi problema națională a fost rezolvată pentru totdeauna, în conformitate cu principiile gîndirii marxist-leniniste. Desigur, nu exclud prin această constatare existența, ici și colo, -din partea unuia sau altuia, fie român, fie maghiar, 
fie german, a unei atitudini care 
nu se potrivește întocmai cu ceea 

ce constituie atitudinea marii noastre majorități. Dar nu asemenea cazuri izolate și sporadice sînt semnificative. Esența rezolvării acestei probleme o constituie construcția socialismului. Baza egalității între toți membrii unei societăți socialiste, și deci și între oameni de diferite naționalități, aflați pe același teritoriu, se dezvoltă tocmai prin această acțiune — de construcție socialistă. în temeiul acestei construcții, o dată cu statutarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, răspîndim pe întreaga suprafață a țării elementele care să servească la ridicarea materială a fiecărui colț de țară, făurim industrii, dezvoltăm activități economice, creăm instituții care să servească deopotrivă tuturor oamenilor, bunăstării lor, indiferent de naționalitate, (puternice aplau
ze). Sporim bogăția țării și facem aceasta în folosul locuitorilor fiecărui colț al ei, indiferent de naționalitatea lor. Este latura cea mai importantă a rezolvării problemei naționale.Creăm, totodată, instituții de cultură în limba naționalităților conlocuitoare. Aici am avut o discuție în legătură cu Teatrul din Tg. Mureș, a cărui construcție este hotărîtă de mult și care trebuie accelerată. Creăm școli în limba maternă, dăm oamenilor posibilitatea să învețe, să ia contact cu știința.Dezvoltăm democrația, dar asta nu însemnează că n-am realizat puternice elemente democratice în societatea noastră socialistă. Nu m-aș referi decît la largile consultări pe care le întreprindem în legătură cu măsurile importante de politică internă sau de politică internațională — consultarea diverselor categorii de cetățeni, direct interesate, contactele cu diversele organizații obștești, organizații de creație, apelul pe care îl facem permanent la cetățeni pentru a ne ajuta în găsirea soluțiilor, răspunsul viu pe care îl găsesc aceste apeluri, participarea activă la elaborarea măsurilor proiectate. Toate acestea, care arată, că în societatea noastră există angajat un dialog permanent între cei care conduc și cei care i-au însărcinat să conducă, pentru ca măsurile ce se iau să fie așezate pe baze cît mai potrivite — toate aceste lucruri reprezintă elemente de adîncă, de profundă democrație în societatea noastră, (aplauze puternice).Sîntem însă convinși că și în acest domeniu vor trebui încă făcute multe. Pe măsura progresului societății românești, vor apare noi și noi probleme care vor trebui să fie conturate și rezolvate în cadrul dezvoltării democrației socialiste.

în societatea pe care o construim, în care recunoaștem că este loc pentru mai bine, se vădește preocuparea permanentă a partidului pentru obiectivul principal al strădaniilor sale, care este OMUL — libertatea lui, dezvoltarea lui plenară, afirmarea lui nestînjenită. Iată pentru ce credem că politica partidului este în așa de largă măsură sprijinită de întregul nostru popor, (vii a- 
plauze).Desigur, munca aceasta este departe de a fi o muncă ușoară, chiar și atunci cînd ea n-are de făcut față decît problemelor sale proprii, interne. Dacă însă la aceste probleme complexe, inerente unei realizări atît de mari, atît de importante și în consecință atît de delicate, se adaugă greutăți din afară, atunci sforțările care se cer sînt și mai mari.De aceea, partidul nostru, guvernul țării, întregul popor sînt nemijlocit interesate în crearea unor condiții internaționale care să nu stînjenească în nici un fel activitatea de construcție. De a- ceea, partidul, guvernul, întregul popor se pronunță ferm pentru relații de prietenie cu țările cu care ne putem întrajutora — și acestea sint țările socialiste. De a- ceea, sîntem nemijlocit interesați în întărirea prieteniei cu aceste țări, prietenie ce formează o constantă a politicii noastre externe, dar și în întărirea unității dintre toate țările socialiste. Știți că în această privință a apărut un moment greu. N-am să vă vorbesc în detaliu, partidul, Marea Adunare Națională, guvernul și-au spus fiecare cuvîntul, lucrurile sînt bine cunoscute de dv., de toți, pentru ca să mai fac o analiză a lor. Poate că ar fi necesar să ne gîn- dim puțin la perspectivele pe care le oferă existența acestei situații.în urma discuțiilor care au avut loc la Moscova între conducătorii sovietici și conducătorii ceho

slovaci aleși de partid și de popor în conformitate cu statutul partidului și cu Constituția statului cehoslovac, s-a ajuns la formularea unui acord. în cadrul acestuia urmează să se găsească soluția pentru vindecarea situației a- p.ărute în relațiile dintre unele țări socialiste și Cehoslovacia, situație care afectează nu numai relațiile celor cinci țări socialiste cu Cehoslovacia, dar și relațiile dintre toate statele socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești. Va trebui, așa ni se pare nouă, ca în cadrul stabilit de acord, să se caute cu stăruință, cu pasiune chiar, soluțiile care să respecte dreptul popoarelor ceh și slovac de a-și construi socialismul potrivit condițiilor șpecifice lor, să asigure restabilirea climatului de prietenie și a bunelor relații dintre țările socialiste, să se facă cît mai repede evidentă posibilitatea de exercițiu a independenței statului cehpslovac și a suveranității poporului cehoslovac, prin părăsirea teritoriului Cehoslovaciei de către trupele celor cinci state socialiste aflate pe acest teritoriu.Este o sarcină grea, care reclamă în mod imperios o abordare într-un spirit de mare răspundere, nu numai pentru interesele celor direct interesați, dar și pentru cauza socialismului și păcii în lume.în ceea ce ne privește, Partidul Comunist Român și guvernul român sînt decise să facă tot ce pot pentru ca această soluție să se realizeze. (aplauze).România nu este o mare putere, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere militar ; dacă țării noastre i se rezervă în lumea contemporană un prestigiu substanțial, în continuă creștere, acest lucru s-a datorat dreptății, raționalului pe care l-a conținut întotdeauna politica noastră internațională. (aplauze puternice, înde
lungate).Așa se explică faptul că niciodată împrejurările — în ceea ce împrejurările pot să impună ca logic și rațional — nu ne-au silit să facem un act care să poată fi socotit ca o abatere de la consecvența noastră politică.Cred, tovarăși, că pentru a ne ajuta în promovarea acestei politici constructive, care urmărește afirmarea spiritului de justiție și echitate internațională, se impune, pentru fiecare dintre noi, datoria de a realiza cît mai bine ceea ce avem de realizat la locurile noastre de muncă. Trebuie să muncim mai bine, să producem mai bine, să învățăm mai bine, să creăm mai bine. Realizarea acestui „mai bine" în toate compartimentele activității sociale, depășirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, urmărirea cu perseverență a îmbunătățirilor pe care le-am hotărît la Conferința Națională și prin dispozițiile unor normative luate de Marea Adunare Națională și de guvern constituie modalitatea cea mai elocventă și mai eficace prin care poporul nostru nu numai că își dovedește încrederea în partid dar îl și sprijină în înfăptuirea obiectivelor ce-i stau în 
față, (vii aplauze).Sînt convins, tovarăși, că fiecare locuitor al țării noastre înțelege acest lucru. Pentru acest motiv, cu toate greutățile, îndrăznesc să privesc cu optimism viitorul, atît în ce privește dezvoltarea unor relații prietenești, temeinic așezate pe principiile marxism-Jeninismului, între toate statele socialiste, între toate partidele comuniste și muncitorești — cît și viitorul poporului nostru, în conducerea liberă a destinelor sale, în exercițiul nestingherit al suveranității sale, (aplau
ze puternice, urale).Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea cu care înconjurați partidul, pentru încrederea cu care susțineți politica sa. Și doresc să vă mulțumesc, de asemenea, pentru simpatia pe care o arătați unui om în ale cărui calități, în ale cărui însușiri morale, în ale cărui legături cu poporul, fiecare patriot vede un element important al reușitei noastre în aceste strădanii, (aplauze). Mă refer la tovarășul Nicolae Ceaușescu. (vii și îndelungi 
aplauze, ovații). Este liniștitor a- tunci cînd ajungi la o vîrstă mai înaintată, să știi că flacăra unei credințe căreia i-ai închinat o viață de devotament și muncă este în mîna unor oameni care au dovedit că știu să o ducă strălucit mai departe, (aplauze).Vă mulțumesc, tovarăși, (aplauze 
îndelungate, puternice urale ți 
ovații).

(Urmare din pag. 4)Ema Zigler, muncitoare la Fabrica de geamuri și Vasile Gherman, directorul Liceului nr. 2 din localitate, care, în numele tuturor oamenilor muncii din oraș, au exprimat deplina lor adeziune față de politica internă și externă a partidului. Declarația Marii Adunări Naționale și Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. — documente de mare importanță — au subliniat vorbitorii, exprimă interesele supreme ale poporului român, ale propășirii patriei noastre, corespund intereselor unității țărilor socialiste, ale mișcării comuniste și muncitorești, ale forțelor progresului și păcii din întreaga lume. In încheiere a luat cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a cărui cuvîn- tare despre politica partidului și guvernului, despre probleme actuale ale construcției socialiste, a fost subliniată în repetate rînduri de puternice aplauze.Continuîndu-și vizita de lucru, președintele Consiliului de Miniștri a fost oaspetele muncitorilor de la Combinatul „Azomureș" din Tg. Mureș, care dă circa 20 la sută din producția țării de îngrășăminte azotoase. Conducătorii combinatului au prezentat noile linii de producție. In discuții, tovarășul Maurer subliniază necesitatea continuei ridicări a calificării muncitorilor, a unei permanente informări tehnice, a documentării operative, mai cu seamă pentru ingineri și tehnicieni.In cursul după-amiezii, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a făcut o vizită la Institutul de medicină și farmacie din Tg. Mureș. în fața impunătoarei clădiri, numeroși profesori și studenți l-au întîmpinat cu multă căldură pe înaltul oaspete. A fost prezent tovarășul Jean Li- vescu, adjunct al ministrului învățămîntului. în sala Consiliului științific a avut loc o întîlnire cu reprezentanții vieții universitare din oraș. Prof. dr. docent Gheorghe Puskaș, rectorul Institutului de medicină și farmacie, a înfățișat profilul actual și perspectivele de dezvoltare ale Centrului universitar Tg. Mureș, în lumina măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului privind modernizarea învățămîntului superior din țara noastră. Profesorii și studenții din orașul nostru, a spus vorbitorul, vor depune toată străduința, toată priceperea și cunoștințele lor pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, pentru a răsplăti grija și dragostea părintească a partidului și statului nostru.Discutînd cu membrii corpului didactic, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a subliniat importanța celor trei institute de învățămînt superior, create în acest oraș, atît pentru Tg. Mureș, cît și pentru întreaga economie și cultură a țării, a felicitat pe profesori și studenți pentru rezultatele obținute în activitatea lor.In sala oglinzilor din Palatul Culturii a avut loc apoi o întîlnire cu intelectualii din Tg. Mureș. Cadre universitare, scriitori, artiști, publiciști, medici, profesori și învățători au salutat cu căldură pe președintele Consiliului de Miniștri, și-au exprimat totala lor a- deziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru.Sîntem aici oameni de naționalități diferite, români, maghiari, germani, oameni de vîrste diferite, — a spus prof. univ. Vasile Săbă- deanu — însă cu toții constituim un bloc monolitic prin atașamentul nostru fără margini față de politica Partidului Comunist Român, a guvernului Republicii Socialiste România. Au mai luat cuvîntul prof. univ. Tiberiu Maros, prof, univ. Zeno Barbu, arhitectul

O entuziastă primire la Combinatul chimic de la Tîrnăveni

Bun venit tn județul MureșRado Coloman, cercetătorul științific Simion Fuchs, prof. univ. Ioan Lapohos, artistul plastic Gheorghe Olaru, criticul literar Paul Nagy, prof. univ. Tiberiu Andrasofszky, care au adus în discuție probleme ale activității de zi cu zi a intelectualității orașului.în cuvîntarea sa, tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a referit pe larg la o serie de probleme ale vieții culturale a țării, la politica partidului pentru dezvoltarea continuă a societății noastre socialiste.Seara, la Palatul Culturii, tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a în- tîlnit cu activul de partid din județul Mureș. în cadrul întîlnirii au luat cuvîntul tovarășii Nicolae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., Andrei Tiriba, maistru la Combinatul de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș, prof. dr. docent Gheorghe Puskaș, rectorul Institutului de medicină și farmacie, Vasile Rus, prim-secretar al Comitetului municipal Tg. Mureș al P.C.R., Hans Wellmann, profesor la Liceul nr. 2 din Sighișoara, și Susana Lucaci, muncitoare la Combinatul chimic Tîrnăveni, care au salutat prezența tovarășului Ion Gheorghe Maurer în mijlocul locuitorilor din județul Mureș. Vorbitorii au subliniat că pe fiecare treaptă urcată pe drumul făuririi socialismului, poporul nostru și-a cimentat și mai mult unitatea sa în jurul partidului. Ei au arătat că este o mare fericire pentru poporul nostru faptul că în Partidul Comunist Român au un conducător înțelept, încercat și hotărît, a cărui politică internă și externă exprimă gîndurile, năzuințele și voința întregii noastre națiuni. Oamenii muncii de pe meleagurile mureșene, români, maghiari, germani — au arătat vorbitorii — își manifestă deplina lor adeziune față de a- ceastă politică, pășind neabătut pe calea arătată de partid. O deplină aprobare a fost exprimată în cadrul întîlnirii pentru Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România și Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R., apreciate ca documente de înaltă principialitate, care pornesc de la interesele fundamentale ale poporului, documente pătrunse de spiritul responsabilității față de cauza socialismului și păcii în lume.în aplauzele puternice ale celor prezenți a luat cuvîntul tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER. (Cu- 

vîntarea se publică In paginile 
1 fi 4).Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice a- plauze. La încheierea adunării, toți cei prezenți se ridică în picioare. Intr-o atmosferă de mare entu-

ÎN JUDEȚUL SIBIU
«

Continuîndu-și vizita de lucru, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a sosit sîmbătă în județul Sibiu. La intrarea în județ, în comuna Las- lea, oaspetele a fost întîmpinat de tovarășii Nicolae Gavrilescu, prim- secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular provizoriu al județului, și alți conducători ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești. într-o atmosferă sărbătorească, locuitorii comunei au făcut o caldă primire președintelui Consiliului de Miniștri, manifestînd îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu.Coloana oficială s-a îndreptat apoi spre Mediaș. Trecem prin frumoasele sate sibiene de pe Valea Tirnavei. Păstrătoare ale unor străvechi tradiții, așezările acestor meleaguri și-au cîștigat noi dimensiuni în anii noștri, ca urmare a prefacerilor înnoitoare ale socialismului.La Mediaș, unde se face primul popas, tovarășul Ion Gheorghe Maurer vizitează Institutul de cercetări „Chimigaz". Numeroși cercetători, ingineri, proiectanți, la- boranți, întîmpină cu căldură pe înaltul oaspete și îi înfățișează ultimele realizări ale institutului, problemele ce stau în atenția cercetătorilor.Se vizitează apoi hala stațiilor pilot și laboratoarele de analize fi- zico-chimice, secții de lucru dotate cu aparatură modernă. Intr-o scurtă consfătuire pe care o are cu cadrele de conducere ale institutului, președintele Consiliului de Miniștri, dînd o bună apreciere rezultatelor obținute pînă acum, recomandă să se acorde o și mai mare a- tenție legării cercetării științifice de nevoile industriei chimice, ex- 

ziasm se ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru patria noastră scumpă, Republica Socialistă România.

tinderii contractării unor teme de cercetare cu unitățile industriale.După vizitarea institutului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a avut o întîlnire cu activul de partid al municipiului Mediaș. Au luat cuvîntul Dumitru Tolciu, prim-secretar al Comitetului orășenesc Mediaș al P.C.R., loan Bardoczi, muncitor la „Vitro-metan", ing. Sever Șerban, director științific al Institutului „Chimigaz", Aurelia Vasi- lovici, muncitoare la uzina textilă „Tîrnava", șl prof. Iosif lost. Toți vorbitorii au dat glas recunoștinței pe care o poartă Partidului Comunist Român pentru principialitatea și înalta responsabilitate cu can, conduce poporul român pe drumul construirii socialismului și comunismului. Vorbitorii au reafirmat hotărîrea colectivelor în care muncesc de a urma neabătut politica internă și externă a partidului, de a munci cu devotament pentru înfăptuirea programului de înflorire 
a României socialiste.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, mulțumind pentru caldele manifestări de încredere și dragoste față de partid, concretizate nu numai în cuvîntările rostite la tribună, ci și în rezultatele meritorii obținute în muncă, a arătat că izvorul acestei încrederi se află în consecvența principială a politicii partidului. Niciodată politica partidului, și în consecință politica guvernului, nu va avea alt obiectiv decît slujirea intereselor poporului care i-a încredințat răspunderea destinelor sale, slujirea intereselor socialismului și păcii.Președintele Consiliului de Miniștri este apoi oaspetele colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri de la Uzina „Independența", cea mai puternică și mai veche întreprindere sibiană. In anii noștri, uzina s-a dezvoltat și se dezvoltă în ritm rapid. Gazdele informează că astăzi, în numai șapte zile, se realizează o producție egală cu cea obținută aici în întreg anul 1948. Priceperea și hărnicia celor care lucrează în uzină și-au aflat deplina afirmare în crearea unor utilaje și linii tehnologice complexe. Emblema întreprinderii „Independența" stă înscrisă pe multe din instalațiile ce înzestrează acum marile combinate siderurgice și chimice ale patriei. Produse ale uzinei sînt exportate în numeroase țări, sînt prezentate la expoziții, saloane și tîrguri internaționale. Toate acestea atestă prestigiul de care se bucură întreprinderea sibiană.Sînt vizitate, pe rînd, secția mecanică fină, atelierul de mecanizare, secția de montaj unde se discută cu inginerii și muncitorii despre modalitățile de rezolvare a problemelor ridicate de organizarea științifică a producției și a muncii, despre creșterea calificării profesionale.Vizita prilejuiește momente emoționante. Muncitorii ovaționează îndelung, exprimîndu-și dragostea și încrederea lor nestrămutată în partid, hotărîrea de a fi în primele rînduri ale luptei pentru edificarea orînduirii socialiste. Se scandează:

(Continuare în pag. ■ V-a)
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IN JUDEȚELE MURES SI SIBIU
g 9 9_______

Cuvîntarea la întilnirea
(Urmare din pag. a IV-a)

tu activul de partid 
din județul Sibiu

Tovarășe ți tovarăși,Dați-mi voie ca în numele Comitetului Central al partidului, în numele guvernului și personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să vă aduc un călduros 
și cordial salut. Venind aici din partea conducerii partidului, ținem, în primul rînd, să vă mulțumim pentru căldura deosebită cu care am fost întîmpinați. Pentru noi este limpede că aceste manifestări sînt rezultatul Judecății pe care dumneavoastră, ca și întregul popor, o faceți despre munca noastră. Este o judecată care, după cum se vede, dovedește că poporul e mulțumit de această activitate, o socotește pe drept cuvînt îndreptată către satisfacerea intereselor lui vitale, către construirea acelei societăți pe care ne-am legat împreună să o construim — societatea socialistă. Lăsînd de-o parte anumite considerente de modestie, aș îndrăzni să spun că și noi socotim 're aptă aprecierea dumneavoastră. Aprecierea favorabilă pe care o faceți o socotim întemeiată, deoarece toată puterea noastră de gîndire, toată puterea noastră de înfăptuire au fost și sînt orientate către realizarea aspirațiilor poporului din rîndurile căruia facem parte, (a- 
plauze).Pentru acest motiv găsim, în contactul pe care îl luăm cu dumneavoastră, noi temeiuri de mulțumire deosebită, găsim elementele de îmbărbătare de care avem și noi cîteodată nevoie, în clipele grele ce se ivesc, în diferite împrejurări ale activității.în cadrul acestei vizite am văzut cîteva unități, ale căror rezultate pot să constituie, pentru noi toți — sînt dator s-o spun în fața dumneavoastră — activiștii de partid și de ;at, motive de satisfacție.Am vizitat Institutul „Chimi- gaz“ de la Mediaș. Am văzut domnind în acest institut de cercetare științifică o atmosferă de muncă și creație, de natură să îndreptățească nădejdile noastre. în discuțiile pe care le-am avut cu tovarășii care muncesc în acest loc am subliniat importanța deosebită a institutului pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru dezvoltarea cercetării științifice — pîrghie importantă, poate cea mai importantă pîrghie a progresului pe toate planurile. Sîntem mulțumiți că am putut constata preocuparea lor de 
a orienta permanent activitatea de cercetare către rezolvarea unor probleme importante ale industriei chimice. în felul acesta nu numai că ajutăm la dezvoltarea cercetării științifice, dar legăm și mai bine sforțările în acest domeniu de posibilitatea de a asigura folosirea efectivă a rezultatelor cercetării.Am vizitat marea întreprindere 
de construcții mecanice de la Sibiu „Independența". Am văzut acolo multe lucruri bune, alături de care sînt lucruri ce ar putea fi și mai bune. Dar ceea ce, mai ales, ne-a dat satisfacție este faptul că oamenii își dau bine seama de di

recțiile în care trebuie să se acționeze, sînt animați de hotărîrea fermă de a rezolva problemele de care depinde ridicarea activității acestei întreprinderi la un înalt nivel de eficiență.In sfîrșit, am avut plăcerea să stau de vorbă cu intelectualii municipiului dumneavoastră — capitala acestui județ, oraș vechi, cu tradiții importante de cultură, oraș în care se împletesc realizările minții oamenilor de naționalități diferite — români, germani, maghiari. în cadrul acestor discuții — pe care aș fi dorit să le văd prelungite, dar, din nefericire timpul nu ne-a îngăduit — au fost evocate probleme variate ale progresului spiritual, ale dezvoltării activității culturale și de creație a valoroșilor reprezentanți ai intelectualității sibiene.Fără doar și poate, vizita în județul dumneavoastră ne-a înfățișat cu fidelitate, la o scară de proporție, tabloul întregii noastre țări, imaginea unor oameni angrenați cu tenacitate, cu entuziasm în realizarea sarcinilor pe care ni le-am fixat prin Congresul al IX-lea al partidului și prin Conferința Națională, ferm deciși să dezvolte, să amplifice și să îmbunătățească în permanență construcția socialistă, ținînd seama de ceea ce este particular, specific poporului nostru. Pentru că opera aceasta, construcția socialistă, nu se poate realiza în alt mod. Nici un popor nu va putea reuși în această operă pe baza unor rețete împrumutate din altă parte, aplicate aidoma, fără un studiu temeinic al condițiilor proprii, al specificului național. Observarea, luarea în considerare a acestui specific este o cerință esențială a însuși succesului operei de construcție socialistă.în esență, tovarăși, cele văzute aici mă bucură și mă îndreptățesc ca, în numele Comitetului Central al partidului și în numele guvernului, să vă felicit din toată inima și să vă doresc noi succese în muncă, (aplauze).Cu aceeași satisfacție cu care am apreciat rezultatele pe planul construcției materiale, am putut constata, pe planul vieții politico-so- ciale, frăția adevărată, înțelegerea deplină care există între oamenii muncii de diferite naționalități. Este evident, pentru oricine are ochii deschiși, că în țara noastră nu există în suspensie o „problemă națională". Această problemă este rezolvată, marxist și definitiv, iar o dovadă elocventă o constituie înseși realitățile vieții dv. de aici, ca și a locuitorilor tuturor județelor în care trăiesc, muncesc și creează alături de români, oameni ai muncii de alte naționalități.Toate acestea sînt nu numai temeiuri de mulțumire adîncă, dar și motive pentru care putem privi cu liniște orice probleme ale dezvoltării, orice încercări. Așa am privit și norii ce au venit să întunece, la un moment dat, cerul sub azurul căruia, dacă se poate spune

astfel, construim socialismul. Nu am de gînd să vorbesc despre evenimentele care au adus acești nori. Tot ceea ce ați spus dumneavoastră aici arată că le cunoașteți bine.Aș vrea doar să vă spun că poziția noastră principială față de a- ceste evenimente, consecvența noastră în susținerea poziției a- doptate, izvorăsc dintr-o analiză rațională a împrejurărilor, din convingerea profundă că prin această poziție apărăm socialismul, apărăm prestigiul și influența lui în lume și, în același timp, apărăm ființa noastră națională. Poziția aceasta izvorăște din convingerea noastră profundă că în afara libertății și suveranității depline nici un popor nu poate să se dezvolte pe măsura geniului său, a hărniciei sale. In ce-1 privește, poporul român nu poate concepe și n-ar accepta să trăiască decît liber, suveran și stă- pîn al destinelor sale, (aplauze 
furtunoase).Aceasta este poziția noastră. Am adoptat-o, tovarăși, cu convingerea profundă că ea și numai ea dă cel mai bine glas sentimentelor și gîndirii întregului nostru popor, intereselor sale și ale cauzei socialismului.Eu cred, tovarăși, că în unirea noastră, în hotărîrea noastră de muncă și de luptă pentru înfăptuirea politicii partidului vom găsi mijloacele cele mai eficace pentru a face față oricăror greutăți, pentru a rezolva problemele ce ni se pun în realizarea sarcinilor construcției socialismului, pentru a depăși, în măsura posibilului, propriile obiective ce ni le-am proiectat, pentru a spori puterea economică, bogăția și bunăstarea țării noastre. Vom lupta totodată cu tenacitate, dar și cu răbdare și tact, pentru ca acele principii pe care le-am afirmat în recentele noastre documente, documente față de care v-ați exprimat atît de puternic adeziunea în luările dumneavoastră de cuvînt, să se înfăptuiască în viața și relațiile internaționale. In legătură cu aceasta, noi subliniem necesitatea ca poporul cehoslovac să fie lăsat să-și exercite nelimitat prerogativele suveranității în patria sa, necesitatea ca relațiile dintre țările socialiste să se îmbunătățească, să se perfecționeze și să se dezvolte multilateral, trainic, pentru ca în modul acesta să fie reconstruit principalul instrument al progresului și păcii în lume, unitatea lumii socialiste, (aplauze puternice, 
prelungite).Vă rog să credeți că partidul, Comitetul Central al partidului și guvernul țării noastre sînt hotărîte să nu vă deziluzioneze în încrederea pe care le-o acordați, să-și îndeplinească Ireproșabil sarcinile, să facă în așa fel încît viața noastră de muncă și realizări să se desfășoare în liniște și libertate, pe pămîntul acesta asupra căruia am fost, sîntem și vom fi întotdeauna stăpîni. (aplauze furtunoase, pre
lungite, care se transformă în 
ovații).

„Comitet Central iubit, în jurul tău facem zid!“, „Cu partidul nostru în frunte vom avea victorii multe !“.In continuarea vizitei, tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a întîlnit în sala barocă a Muzeului „Bru- kenthal" cu intelectualii din orașul Sibiu. In cuvîntul lor, tovarășii Nicolae Lupu, directorul muzeului, doctor docent Carol GSlner, șef de sector la secția de științe sociale a Academiei Republicii Socialiste România, pictorul Nicolae Iorga și inginerul Ion Mureșan au încredințat conducerea partidului și statului de sprijinul lor total, și-au exprimat gratitudinea pentru condițiile oferite creației spirituale. Vorbitorii au făcut sugestii privind îmbunătățirea pe mai departe a muncii pe tărîm științific și cultural și au subliniat că orașul Sibiu, vechi centru de cultură de renume european, poate astăzi, mai bine ca oricînd, să îmbogățească și să ridice la un nivel și mai înalt moștenirea trecutului.Apreciind spiritul viu care domnește în rîndul intelectualității sibiene, hotărîrea ei de a spori patrimoniul cultural al poporului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a îndemnat la o largă desfășurare a inițiativelor locale, dintre care multe s-au dovedit valoroase.In drumul spre sala clubului „Independența”, unde a avut loc adunarea activului de partid al județului Sibiu, mii de locuitori ai orașului au salutat cu îndelungi aplauze, urale și aclamații trecerea oaspeților.La adunare au luat cuvîntul tovarășii Nicolae Gavrilescu, prim- secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., Aurel Cristea, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Sibiu, doctor Constantin Stănescu, Maria Bock, muncitoare la fabrica „Libertatea”, Popa loan Dumitru, președintele C.A.P. Sura Mare, și Nicolae Gaitan, prim-se- cretar al Comitetului județean Sibiu al U.T.C. Vorbitorii au exprimat mulțumiri conducerii partidului pentru atenția cu care se sfătuiește cu întregul popor asupra marilor probleme ale politicii interne și externe, asupra problemelor legate de dezvoltarea activității economice și sociale a țării. Ei au rugat pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer să transmită conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotărîrea de nezdruncinat a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Sibiu, de a se uni și mai puternic în jurul partidului și guvernului, de a înfăptui neabătut în mod exemplar sarcinile stabilite de partid și de stat, de a-și dărui întreaga putere de muncă și creație înfloririi patriei, fericirii poporului.In aplauzele celor prezenți, a urcat la tribună tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a cărui cuvîn- tare a fost întreruptă în repetate rînduri de aplauze, de puternice ovații la adresa Partidului Comunist Român, a politicii sale marxist- leniniste, consacrată în întregime bunăstării poporului român, înfloririi continue a României soc;a- liste.

Vizite în judefe 
ale altor tovarăși 

din conducerea 
de partid și de stat
în zilele de 30 și 31 august, alți tovarăși din conducerea de partid șl de stat au făcut vizite de lucru în județele țării: tovarășul Emil Dră- gănescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri — în județul Argeș ; tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R. — în județul Maramureș.Cu acest prilej, au fost vizitate întreprinderi industriale, șantiere de construcții, unități agricole, Instituții social-culturale. Purtînd discuții cu cadrele de conducere din organele locale de partid și de stat, din întreprinderi și instituții, cu muncitorii țărani și intelectuali, oaspeții s-au interesat de modul în care se înfăptuiesc sarcinile actuale ce stau in fața colectivelor respective, activitatea desfășurată în direcția înfăptuirii hotărîrilor Congreșului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului.Au avut loc însuflețite adunări populare, în cadrul cărora' tovarășii Emil Drăgănescu șl Mihai Dalea au vorbit despre sarcinile ce stau în fața oamenilor muncii privind dezvoltarea economiei și culturii, perfecționarea întregii vieți sociale în patria noastră. Vorbitorii au subliniat marea însemnătate a sporirii eforturilor muncitorilor, țăranilor șl intelectualilor, ale întregului nostru po

por pentru transpunerea în viață a programului de edificare a socialismului elaborat de Congresul al IX-lea și dezvoltat de Conferința Națională a partidului in vederea desă- vîrșiril construcției socialiste, a creșterii bunăstării tuturor cetățenilor țării. Muncitorii, țăranii și intelectualii, activiștii de partid șl de stat, care au luat cuvîntul în aceste adunări populare, au exprimat hotărîrea oamenilor muncii din județele respective de a îndeplini în mod exemplar prevederile planului de producție pe anul în curs și pe întregul cincinal, avînd ferma convingere că astfel contribuie la progresul economic și social al țării noastre. în același timp, vorbitorii șl-au exprimat deplina adeziune față de politica marxlst-leninistă a partidului și statului nostru, față de principiile politicii externe clar exprimate în recentele documente ale Plenarei C.C. al P.C.R., în Declarația Marii Adunări Naționale și în Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. Partici- panții la adunări și-au manifestat voința de a se uni și mal strîns în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a înfăptui neabătut politica partidului, politică ce corespunde întru totul intereselor poporului nostru, cauzei întăririi sistemului socialist și păcii în lume.
Lucrările agricole 
de sezon

In întreaga țară continuă lucrările agricole de sezon și se intensifică pregătirile pentru buna desfășurare a însămînțărilor de toamnă. După cum rezultă din datele Consiliului Superior al Agriculturii întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție au arat, pînă la sfîrșitul lunii august, aproape trei milioane hectare. Ploile din ultimul timp au permis acumularea în sol a unor însemnate cantități de apă, favorizînd buna pregătire a terenurilor pentru însămînțări. Totodată, au fost fertilizate cu îngrășăminte chimice circa 900 000 ha, acțiunea fiind în curs de desfășurare. Tractoarele și mașinile agricole au fost revizuite

și reparate, iar acum în aproape toate județele sînt gata pentru începerea însămînțărilor.Pentru aprovizionarea cu legume în perioada de toamnă, unitățile a- gricole au însămînțat și plantat în cultură succesivă, tomate, ceapă, fasole păstăi, castraveți etc., o suprafață de 56 400 ha, iar în solarii 846 ha.Unitățile agricole continuă aprovizionarea cu semințe din soiurile cele mai productive, recoltarea fî- nurilor și însilozarea furajelor. De cîtva timp a început recoltarea flo- rii-soarelui, sfeclei de zahăr, iar în unele județe a porumbului.(Agerpres)
Material didactic 

pentru noul 
an școlarPeste 300 000 de exemplare totalizează tirajul materialelor didactice pregătite de Editura didactică și pedagogică pentru viitorul an școlar. Printre acestea se află un determinator al plantelor din țara noastră, redactat de prof. dr. docent I. Todor, cu ilustrații în culori care servește elevilor la identificarea celor mai frecvente plante. In vederea sprijinirii profesorilor de istorie în predarea lecțiilor, editura a tipărit mai multe hărți de specialitate. A fost pregătită, de

asemenea, harta cu împărțirea ad- ministrativ-teritorială a Republicii Socialiste Romănia. La solicitarea corpului didactic au fost multiplicate portretele celor mai cunoscuți scriitori și oameni de știință români. S-au reeditat planșe de chimie, fizică, geometrie, științele naturii. Pentru învățămîntul preșcolar au fost editate noi jocuri, tablouri aritmetice pentru învățarea primelor numere, ilustrații colorate din basme cunoscute etc. (Agerpres)

TINEREȚE
FIREASCA

Vara, la 
curgătoare 
ternic, iar 
siderurgic 
Dunărea

In mijlocul constructorilor de mașini sibieni

iffii

Galați, mirosul de apă 
al Dunării e mai pu- 
existența combinatului 
— mai copleșitoare, 

miroase pătrunzător a
pămînt purtat, a vegetație asuma
tă de valuri. Iar combinatul side
rurgic încălzește și mai mult văz
duhul, cu toate flăcările lui ; 
focuri fundamentale.

Dacă ar fi să arăt înfățișarea 
tinereții românești, Întîi și intîi, pe 
aceasta, de aici, aș arăta-o. Infr-o 
extraordinară, patetică adunare de 
energii, tinerii de la Galați trăiesc 
o tinerețe eroică, în plină moder
nitate. De ce ia Galați ? De ce 
mai cu seamă la Galați, la Porțile 
de Fier, la Motru, la Slatina ? 
Pentru că e în firea tinereții să 
țintească marile obiective, pentru 
că niciodată capacitățile omului 
nu au un mai mare procent de 
realizare ca în tinerețea trăită în 
preajma focurilor fundamentale.

Se știe că tinerețea este locul 
șl timpul în care se formează 
structurile și se limpezesc voca
țiile. Contează foarte mult cu ce 
este hrănit metabolismul spiritual 
care stă la baza tinereții. Odată 
cu cultura, odată cu siguranța zi
lei de mîine, odată cu minunea 
de a avea o țară liberă și de a 
crede în idealurile ei comuniste, 
odată cu patosul și cu măsura
pe care le deprinde de 
niștl, tinerețea trebuie 
sentimentul apartenenței 
obiective ale creației
focurile fundamentale ale țării.

Cine se formează pe sine la

la comu- 
să aibă 

la mari 
naționale,

aceste focuri fundamentale, nu 
are vreme să se plictisească, cine 
găsește matcă pentru energia sa, 
nu trăiește în oarba neliniște a 
minutului nesigur cu care începe 
viitorul.

La Galați, la Porțile de Fier, 
oriunde națiunea noastră socialis
tă își așează temeiurile vremuri
lor sale noi, tinerețea își desfă
șoară virtuțile.

Am străbătut aproape o lună de 
zile țara. Am fost in 15—16 ju
dețe, în Oltenia, în Transilvania, 
în Moldova și în Bărăgan. Am 
văzut focurile fundamentale. Am 
trăit febra orașului — port la 
Dunăre — Turnu Severin. Am cu
noscut bărbați tineri, de a căror 
conștiință depinde un obiectiv 
sau altul.

Am vorbit cu alifia oameni la 
Galați și nici unul nu se plîngea 
de imensitatea obiectivului unde 
lucrau. Dimpotrivă. Pentru tineri, 
nimic nu este mai firesc și în a- 
celași timp mai miraculos, decît 
să se repereze mîine în temelia 
unei cetăți glorioase a prezentu
lui.

La Galați, la Porțile de Fier, 
focurile fundamentale sînt eviden
te. Dimensiunile sînt atît de cla
re I Dar sînt alte obiective, sînt 
alte chipuri ale focului, pe care 
ochiul nu le poate găsi, dar min
tea le înțelege și gura poate, în 
continuare să numească focurile 
fundamentale, pe numele lor a- 
devărat.

In satele Doljului, de exemplu, 
munca pare risipită și pare Impo
sibil de întocmit un foc înalt, spl-

ritual, din această aparentă dezar- 
monie de eforturi. Dar cînd prima 
pîine a noii recolte se alege din 
haosul minuscul al boabelor de 
grîu, ei bine, focul fundamental 
e limpede.

La o mină de la Motru, am stat 
de vorbă, mai demult, cu ingi
nerul Emil Malacă. Vorbeam des
pre eroism și despre tinerețe. $i 
ajungeam împreună la concluzia că 
eroismul și tinerețea se nasc lao
laltă, trăiesc laolaltă, se manifes
tă simultan.

— Mai bine însă, zicea Ingine
rul Matacă (28—29 ani, 
dacă nu mă înșel I), ca 
două trăsături ale ființei umane să 
nu se evidențieze, ci să scoată în 
relief fapte. Să se manifeste un 
șir de fapte firești și o tinerețe 
firească.

O tinerețe firească I O tinerețe 
legată de locuri și de vremuri, 
printr-o relație de adîncime și de 
ecou.

lată, oriunde întorci capul, do
goarea focurilor fundamentale. 
Seara, pe culmi, ele trimit sem
nale de bine, dintr-un loc în- 
tr-altul. Ziua, se supun luminii 
soarelui. Pe culmile prezentului — 
focurile fundamentale.

E firesc, e reconfortant, e tul
burător să vezi tinerețea — părta
șă la aceste focuri.

Nenumărate, felurite, înalte ori 
groase, strălucitoare, ori disimula
te, focurile fundamentale se des
fășoară înti-un climat, pe care 
l-aș numi, binele românesc.

astăzi, 
aceste

Adrian PAUNESCU

I

Valea Jiului

în construcție

fabrica de
brichete
din cărbune

acest în o- circa înde-
8 luni ale anului. La 13 ale barajului lucrările mult în avans față de In prezent constructorii pentru începerea

EXTINDEREA CAPA
CITAȚILOR DE PRO
DUCȚIE INDUS
TRIÂLĂ

ALBA IULIA (corespondentul „Scînteii”). — In acest an, în mai județul lucrări tăților Bunăoară, la fabrica de cărămidă Sîntimbru, lîngă Alba Iu- lia, se află în construcție o linie tehnologică nouă, modernă, și un cuptor de uscare de maro capacitate. Prin intrarea în exploatare a acestor obiective se vor produce anual, pentru șantierele țării, peste 25 milioane cărămizi. De asemenea, la întreprinderea metalurgică Aiud, care realizează utilaje siderurgice pentru Combinatul hu- nedorean, s-a înălțat hala destinată sectorului de turnare, care cuprinde mai multe secții. Tot aici, în urmă cu a- proape 2 luni, s-a bătut în pămînt primul pilon al unei alte construcții de amploare —- hala de fabricație a utilajelor siderurgice. Hala care va intra în funcțiune — la întreaga capacitate — în 1970, va produce cu mult peste capacitatea actuală a întreprinderii. Pe de altă parte, valoarea investițiilor ce se execută la I. M. Aiud însumează aproape 13 milioane lei. O investiție mult mai mare, de peste 700 milioane lei, se află în curs de realizare la uzina de produse sodice din Ocna Mureș. Construcțiile care se vor ridica aici în următorii ani, prin amploarea lor, vor face ca actuala capacitate de producție a fabricii existente să sporească considerabil.

multe întreprinderi din Alba se execută ample de extindere a capaci- de producție existente.

DEVA. — La Coroești, în bazinul carbonifer al Văii Jiului, a început construcția unei fabrici de brichete din cărbune. Acest important obiectiv industrial. menit să contribuie la valorificarea superioară a cărbunelui, va avea o capacitate de producție de 600 000 tone pe an. Materia primă va fi furnizată de uzina de preparare a cărbunilor din Coroești. Potrivit proiectului, unitatea va intra în funcțiune în primul trimestru al anului 1970. Ea va fi echipată cu utilaje de înalt nivel tehnic carp vor asigura automatizarea procesului de producție.

BACĂU (corespondentul „Scînteii”). — Pe șantierul complexului de la Valea Uzului, constructorii au realizat în aceste zile cel mai înalt ritm de execuție, turnînd zilnic în corpul barajului cite 1 100 metri cubi de beton, cantitate aproape dublă față de cea realizată în luna iulie, considerată drept vîrf de producție. Lucrind în ritm, ei au reușit să pună peră, pînă la această dată, 80 000 metri cubi de beton,plinind cu o săptămînă mal devreme planul de producție pe primele ploturi sînt cu grafice,se pregătesc betonării la alte 3 ploturi.
Un nou tip
de remorcă

pentru tractorPLOIEȘTI. — Uzina „1 Mai" din Ploiești a început fabricația de serie a unui nou tip de remorcă pentru tractor, prevăzut cu dispozitive speciale de acționare automată — de basculare și frînare — precum și cu instalație hidraulică pentru manevrarea operațiilor. Spre deosebire de vehiculele similare realizate pînă acum, această remorcă este dotată cu obloane duble, care asigură o încărcătură sporită : 10 tone. Executat la un înalt nivel, noul produs are o mare durabilitate șl siguranță în exploatare.
(Agerpres)
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DE DIRECȚIE ALE UNOR ÎNTREPRINDERI SĂTMĂRENE

la

vedere din orașul Bistrița Foto : Agerpres

PROGRAMUL I

Au trecut aproape patru luni de Ia constituirea comitetelor de direcție, organe de conducere colectivă a întreprinderilor industriale. Cu- noscînd îndeaproape principiile de funcționare, precum și atribuțiile lor, comitetele de direcție au avut create condiții reale pentru a acționa, încă din primele zile ale activității lor, în vederea rezolvării unor probleme majore ale producției, potrivit condițiilor concrete din fiecare unitate și intereselor generale ale economiei naționale.— Privind în timp, este momentul aă cerem comitetelor de direcție rezultatele concrete ale finalizării în practică a măsurilor stabilite, să analizăm eficiența primelor hotărîri luate în ședințele care au avut loc— opina tov. Octavian Mărculescu, secretar al Comitetului municipal Satu Maie al P.C.R.Raliindu-ne acestei păreri, să vedem cum stau lucrurile și ce efecte pozitive au consemnat pînă acum comitetele de direcție. Mai întîi, o precizare. Cadrele care formează a- ceste organe de conducere colectivă— competente, exigente și cu un dezvoltat simț al răspunderii — cunosc bine problemele importante ale producției și aprovizionării, ale desfacerii mărfurilor. Deci, nu întîmplător. în cele cîteva întreprinderi din municipiul Satu Mare, investigate recent, se distinge orientarea cu pricepere a muncii comitetelor de direcție spre cele mai însemnate probleme ale producției, urmată de discutarea în colectiv a diferitelor aspecte legate de Îmbunătățirea organizării producției și a muncii, de aplicarea unor măsuri eficiente care au animat activitatea sectoarelor din unitățile industriale.La întreprinderea „1 Septembrie” Satu-Mare, unitate puternic angajată în procesul de modernizare, comitetul de direcție și-a înscris pe agenda de lucru cîteva din cele mai presante sarcini. Ne-am notat, în acest sens, cele care privesc îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, pentru A se pre- întîmplna formarea de stocuri su- pranormatlve sau apariția de „goluri" de materii prime în producție, impulsionarea activității sectoarelor de proiectări și de pregătire a fabricației, accelerarea lucrărilor de investiții. Abordînd o asemenea problematică, comitetul de direcție a împletit cîteva laturi ale activității de mare importanță pentru buna desfășurare a fabricației curente cu grija față de producția ce se va realiza în perspectiva imediată sau mai îndepărtată. Măsurile stabilite în ședințele de lucru și-au arătat rezultatele în scurt timp. De exemplu, la sectorul de sculărie lipseau o serie de materii prime și materiale, iar în privința procurării unor piese prin colaborare s-au înregistrat ră- mîneri în urmă.— Totul s-a analizat cu simț de răspundere într-o ședință a comitetului de direcție, ne-a informat tov. ing. Adalbert Negray, directorul întreprinderii. Discutarea într-un cadru lărgit a cauzelor care întrețin aceste dereglări în aprovizionare a fost însoțită de stabilirea unor sarcini precise șl împuterniciri speciale pentru lichidarea neajunsurilor. Dacă azi a- provizionarea întreprinderii și a locurilor de muncă s-a îmbunătățit radical — lichidîndu-se stocurile su- pranormative — aceasta se datorează analizei temeinice, schimbului de păreri din plenul comitetului de direcție, deciziilor optime luate.Cele reliefate de directorul întreprinderii sătmărene au, pe lîngă valoarea lor concretă, și o putere de simbol. dacă se poate spune așa. Ele atestă nu numai intervenția energică în scopul lichidării unor stări de lucruri negative, dar și faptul că aici principiul muncii colective funcționează viguros, ca un element viu și indispensabil stilului de activitate a noilor organe de conducere a întreprinderii. Remarcabilă ni se pare și o altă caracteristică: măsurile a- plicate sau care urmează să fie discutate în viitoarele ședințe ale comitetului de direcție nu sînt dispersate, nu au fost alese la întîmplare, ci vizează un țel precis și anume asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea impecabilă a sarcinilor de plan. Și rezultatul? Așa cum spuneam înainte, această întreprindere este angajată într-un proces general de modernizare: șantierele de construcție sînt alături și nu de puține ori suprapuse peste sectoarele de producție. Cu toate acestea, planul a fost îndeplinit integral și depășit la toți indicatorii, fără ca producția să înregistreze — în ultimul timp — vreo scădere de ritm.Am Investigat, în continuare, și unele aspecte ale aceleiași probleme la o altă unitate industrială — „Texar". Ca și în prima întreprindere și la „Texar" se constată aceeași seriozitate și perseverență a comitetului de direcție pentru a îmbunătăți necontenit — prin măsuri de a- dîncime, bine gîndite — activitatea de producție si economică-financiară. De pildă, calitatea producției a fost discutată într-una din primele ședințe ale comitetului de direcție. Am întrebat pe directorul întreprinderii, tov. Alfater Zoltan, de ce a fost necesară tocmai dezbaterea acestei probleme și la ce concluzii s-a ajuns.— Motivul este evident, ne-a spus directorul de la „Texar". Peste 60 la sută din producția fabricii este destinată direct sau indirect exportului, ceea ce înseamnă mari obligații pentru noi, întrucît nu este permis să se înregistreze nici cea mai mică abate
re de la prescripțiile de calitate prevăzute în contracte.

Ne-am notat că dezbaterile în ședința comitetului de direcție, în care s-au analizat amănunțit cauzele și efectele fabricării unor produse ce nu corespundeau cerințelor formulate de beneficiari, au fost deosebit de rodnice. Unii susțineau că de vină ar fi neajunsurile de ordin tehnic și atunci s-au adoptat măsuri în acest sens, ca modificarea curățitoarelor de fire de la mașinile de bobinat, îmbunătățirea condițiilor climaterice în țesătorie, întărirea controlului inter- fazic. Alții, însă, au arătat că determinante ar fi neajunsurile legate de forța de muncă și, ca urmare, s-au preconizat măsuri care să preîntîm- pine refuzurile de calitate șl să se reducă volumul bonificațiilor, prin a- sigurarea unei discipline tehnologice riguroase, unei asistențe tehnice exigente, prin creșterea răspunderii muncitorilor și tehnicienilor în procesul de producție.In cazul celor două întreprinderi din municipiul Satu-Mare se certifică, deci, că formarea comitetelor direcție — această nouă formă conducere, calitativ superioară — a reprezentat o simplă schimbarefirmă, ci s-a manifestat ca un mijloc de mare însemnătate pentru perfecționarea întregului mecanism de dirijare a activității unităților economice, de investigare și fructificare a experienței și capacității creatoare a specialiștilor, a cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri. In timpul anchetei în întreprinderile sătmărene am întîlnit însă și unele situații în care comitetele de direcție deși s-au conectat la marile probleme ale activității industriale, abordînd un stil nou de muncă, în anumite împrejurări nu duc pînă la capăt în același spirit de muncă problemele supuse dezbaterii.La întreprinderea de reparații

auto din Satu-Mare, bunăoară, într-o ședință a comitetului de direcție, care avea înscrisă pe ordinea de zi îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, nu s-a amintit decît în treacăt de cauzele și efectele neajunsurilor. Ședința, așa cum era de așteptat, nu a determinat decît o parțială îmbunătățire a aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderii.Ancheta a mai reliefat că în alte întreprinderi munca colectivă nu a căpătat deplină afirmare în plenul comitetelor de direcție. După cum ne-a spus tov. Aurel Pușcașu, șeful sectorului economic de Ia Comitetul județean Satu-Mare al P.C.R., la IPROFIL Satu-Mare în anumite împrejurări, directorul hotărăște încă singur asupra unor chestiuni de însemnătate deosebită.Perioada de... acomodare a cut. De aceea, peste tot buie întreprinse măsuri care__învioreze munca și conducerea colectivă a activității economice. Nici o problemă nu poate fi considerată insolubilă, chiar dacă ea persistă de mai multă vreme în activitatea unei întreprinderi. Comitetele de direcție trebuie să creeze condițiile necesare pentru fructificarea potențialului creator, a gîndirii propriilor salariați și să îmbine armonios conducerea colectivă cu răspunderea individuală pentru realizarea tuturor sarcinilor stabilite. Numai dezbaterea și soluționarea în colectiv a problemelor majore ale producției conferă deciziilor o calitate superioară, garanția că sînt cele mai potrivite în condițiile concrete ale unei unități economice. Acesta este de acum un bun cîștigat de multe comitete de direcție și el trebuie să capete o extindere neîntîrziată în toate întreprinderile din Satu-Mare.
• Trei copii „minune" : PATRIA
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Tarzan, omul maimuță : REPUBLICA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 20, FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
13 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 : 20,45, GRADINA EXPOZIȚIA —
19,45, STADIONUL DINAMO — 20.
n Roata vieții : CAPITOL — 9,30-; 12,15 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30, la grădină 19,30, MELODIA
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Căderea imperiului roman : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 19,45, GRADINA 
DOINA — 19,15.
o Fantomele se grăbesc : LUMINA — 
9,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Corabia „Pasărea albastră" : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
e Fantczlștii : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
© Eu, eu șl... ceilalți : DOINA
18.15 ; 20,30.
© Hatarl : VICTORIA — 9,30 ; 13,15 ; 17 ; 
20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30.
© In orașul „S“ : CENTRAL — 8,30 ; 10,45 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Camera în formă de „L“ : SALA CINE
MATECA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20,15.
O 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.
• Intîlnirc în munți : EXCELSIOR — 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, LIRA —
15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
« Taffy și vînătorul : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.

16 ;

Viorel SALĂGEAN

între 2 și 12 septembrie va avea loc Ia București cel de-al XII-lea Congres internațional al viei șl vinului. în legătură cu această importantă manifestare științifică internațională am avut o convorbire cu acad. prof. Gherasim Constanti- nescu, directorul Institutului de cercetări pentru viticultură și vinifi- cație de la Valea Călugărească, vicepreședinte al comitetului nizare a congresului. de orga-
Congresul 
vinului și

8,30 — Ora exactă — Cum va fi vremea T — Gimnastica de 
înviorare.

8,40 — Pentru elevi. Consultații la matematici (clasa a 
VIII-a). Tema : Aplicarea algebrei în rezolvarea pro
blemelor de geometrie.

8,00 — Aventurile echipajului Val-VIrtej. „Taina lui Malge- 
nius" (reluarea ambelor serii).

10,00 — Ora satului. Dialog economic ; Reportajul emisiunii 
„Amfiteatre viticole" ; Vă informăm despre... ; Poșta 
emisiunii ; Buletin agro-meteorologic ; Muzică popu
lară românească. Soliști : Ana Bălăci, Monica Po
pescu, Emil Gavrlș, Tiberlu Ceia, Nicolae Trofln, Ion 
BUdaru, Grigore Chlazlm, Nicolae Vișan, acompaniați 
de o formație dirijată de Sile Ungureanu.

11.30 — T.V. pentru specialiștii din agricultură. Ciclul „Me
canizarea agriculturii". Tema : Mecanizarea lucrărilor 
în culturile de plante tehnice. Participă : ing. N. Bria 
șl ing. M. Velea. Conducătorul ciclului ing. Petre 

i Moldovan, prim-vlcepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii.

12.15 — De strajă patriei.
12.45 — Telejurnalul de prînz.
13,00 — închiderea emisiunii de dimineață.
14.30 — Zlg-Zag — telemagazin duminical. In cuprins : Muzică

ușoară cu Glcă Petrescu, cvintetul „Mamaia", Marga
reta Pîslaru ; „Curierul inimilor” prezentat de Octav 
Pancu-Iașl ; Fotbal : ora 15,00 — Rapld-Progresul ; 
ora 17,00 — Steaua-Dinamo București ; Avancronică 
la Turul ciclist al României — transmisiune de la 
velodromul Dinamo.

19.30 — Telejurnalul de seară.
10,50 — Telesport.
20.15 — Rapsodia română „Albastru de Voroneț*.
20.30 — Concertul tinereții. Soliști de muzică ușoară.
21,20 — Film artistic „Gentlemenul din Cocody".
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii programului î.

PROGRAMUL H
20,00— Pagini din operele Iul Puccini. — Baschet-balet da 

Michel Descombey pe muzică de Jacques Casterede.
31,00 — Telejurnal.

Seară de teatru : „Tartuffe" de Moliăre. în distribuție : 
Ion Finteșteanu, Fifi Mihailovicl, Matei Alexandru, 
Valeria Gagialov, George Paul Avram, Rodica Po
pescu, Jeanlne Tomescu, Gh. Popovlcl-Poenaru. Mar
cel Enescu, Marian Hudac, Anatolie Spînu, Cristina 
Săvescu, Cosma Brașoveanu.

22,45 — închiderea emisiunii programului n.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (la Teatrul de vară 
„23 August") : Kean — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Parcul Herăstrău) : Ctnd aud cucul 
cintind — 20.
® Teatrul „C. Tănase" (la Grădina Boema) : Boema Palace 
20.
• Teatrul „C. Tănase" (la Sala Palatului) : Sincron — M.
• Ansamblul „Perinița" (Ia Muzeul Dr. M. Mlnovici) : Spec
tacol de sunet și lumină „La vila cu clopoței" — orele 
19,30 și 20,15.

• Premiere strict secrete : GRIVIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 19,15 ; 20,30.
e Viva Maria : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
TOMIS — 19,30.
© Intre noi : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la 
grădină 20.
e Pentru cîțiva dolari în plus : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.

cinema
B3

© Prin Kurdlstanul sălbatic : DACIA — 
8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
© Studiu despre femei : UNIREA — 15,30 ; 
18.
• Cînd tu nu ești : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
e Piramida zeului Soare : CIULEȘTI — 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină —
20.
• Domnișoarele din Rochefort : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Moștenirea lui Achille : FLOREASCA —

15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O O fată ciudată : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Duelul lung : VOLGA — 9—15,30 în con
tinuare ; 18 ; 20,30, GRADINA MOȘILOR — 
20.
o Aventurierii : VIITORUL — 15,30 ; 18 ;
20.30. POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dă laba, prietene 1 : PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20, GRADINA PROGRESUL-PARC
— 20.
e Caut o nevastă : VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Falsa liră de aur : RAHOVA —
18 ; 20,15.
■ Nebunul din laboratorul nr. 4 ;
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Alegere de asasini : PACEA
18 ; 20,15.
o Judecata : FERENTARI
20.30.
e Nuntă la Malinovka : COSMOS — 
18 ; 20,15.
© El Dorado : CRlNGAȘI
20,15.
o Zorba grecul : CIRCUL DE STAT — 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Ea va rîde : PARCUL HERĂSTRĂU 
19,45.
O Minunata Angelica : GRĂDINA VITAN 
— 19,45.
o Un bărbat șt o femele : GRĂDINA 
UNIREA — 20.

15,30 î
FLA-

timpuluiTomis
Milenii, secole, decenii, ani... Ovidiu privește talazurile ce-și sparg veșnicia de țărmuri, aici, pe pă- mîntul goților, primitor al luminilor Romei. La numai cîteva sute de metri depărtare, coloanele și arcadele, bătrîne de douăzeci de veacuri, rînduite în muzeul Constanței, trăiesc într-o simbolică simbioză cu giganticele ma- carale-turn ce încarcă și descarcă la danele portului milioane de tone de mărfuri în fiece an. Sînt cele două dimensiuni ale timpului : trecutul și prezentul, corelate, suprapuse, dacă vreți antitetizate prin aceste două elemente. Pămîntul românesc este un pămînt al muncii și frumuseții, al perenității muncii și frumuseții oamenilor lui, al continuității.Să încercăm, acum, șl construirea celei de-a treia dimensiuni a timpului : viitorul. Căci muncim cu conștiința permanentă a răspunderii nu numai pentru noi înșine, ci și pentru destinul istoric al patriei. Răspundem în fața înaintașilor pentru chibzuita folosire și sporire a lucrării lor și răspundem în fața urmașilor pentru zestrea pe care le-o vom lăsa.Constanța viitorului, Tomis al anilor 1980 — gîndit concret de către specialiști încă de pe a-

cum, încă din vara aceasta de muncă, și ca oraș al anului 2000 — peste 12 ani va fi un oraș de 2—10 ori mai mare. (Aceasta este prima coordonată pe care doresc să v-o prezint, cea cantitativă). Pentru ce am scris „de 2—10 ori mai mare ?* Răspunsul îl aflăm raportîndu-ne la unghiul din care privim în perspectivă. în 1980, Tomis va avea de două ori mai mulți locuitori ; portul va cuprinde în activitatea sa de zece ori mai mulți oameni decît astăzi. Am precizat sensul celor două extreme ale cifrelor noastre. Să detaliem acum : capacitatea portului se va mări de trei ori. Creșterea de zece ori a numărului oamenilor ocupați în port, în ciuda mecanizării și automatizării crescînde, se explică prin sporirea considerabilă a șantierului naval pentru întreținere și reparații. Creșterea șantierului naval este, la rîndul ei, rezultatul sporirii importante a numărului vaselor flotei noastre comerciale.Iată argumentele ce pledează pentru înflorirea, și pe mai departe, a portului Constanța. Poarta maritimă a României Iși sporește și își va spori an de an importanța în fluxul de producție al industriei noastre. Primă și ultimă verigă în lanțul de

— Cine organizează 
internațional al viei și 
ce a determinat hotărîrea ca reu
niunea științifică aflată la cea 
de-a Xll-a ediție a sa să aibă 
loc în Capitala țării noastre ?— Congresul are loc sub auspiciile Oficiului internațional al viei și vinului, care este o organizație inter- guvernamentală înființată în 1924. De atunci ea organizează, din trei în trei ani, congrese internaționale, iar anual cîte o sesiune a adunării generale a țărilor membre. încă de la înființarea Oficiului, România a participat activ la diferitele manifestări care au avut loc, iar aportul ei a fost reliefat în ședințele ținute în decursul timpului în diferite țări. In ultimii ani și, în mod deosebit la congresul din Chile din 1956 și la cele care au urmat — Alger 1959, Tbilisi 1962, Lisabona 1965 — participarea României la aceste manifestări a fost deosebit de activă. în 1967, la sesiunea internațională de la Maintz — Republica Federală a Germaniei, reprezentanții țării noastre au prezentat primul raport general privind alegerea locurilor cu vocație pentru vița de vie, care a stîrnit un viu interes în rîndul delegațiilor. Cu acel prilej a fost instituit un grup de experți care să lucreze în problema ridicată de delegația română. Rapoartele prezentate de specialiștii români la toate reuniunile din ultimii ani au cules aprecieri unanime, fiind publicate în presa străină de specialitate. Semnalez și faptul că, începînd din 1959, parti- cipînd la concursurile internaționale de lucrări științifice, România a fost distinsă cu 3 premii.Iată deci suficiente motive care au determinat Oficiul internațional al viei și vinului să aleagă Bucureștiul drept sediu pentru cel de-al XII-lea Congres. Aceste motive se adaugă, desigur, faptului că România are o bogată experiență și valoroase tradiții în domeniul viticulturii și vinl-

ficației, iar în ultimii ani rezultatele obținute în aceste domenii sînt tot mai substanțiale. După cum se știe, România ocupă ca suprafață locul al VI-lea între țările viticole din Eu- Promovînd o viticultură pe baza specializării și a industrializării sectorului de vinificație, cu tendințe ferme spre o tipizare naturală a vinurilor, țara noastră constituie tot mai mult obiectul atenției specialiștilor străini, dornici să cunoască și să vadă, la fața locului,

ropa. științifică, podgoriilor
științifice obținute au făcut ca România să fie cunoscută și în acest domeniu pe plan mondial.— Cine participă la congres ?— Spre deosebire de congresele anterioare, la congresul de la București se așteaptă o participare foarte mare. Și-au anunțat participarea 30 de țări, care vor trimite 370 de specialiști în domeniul viticulturii și vinificației. Printre specialiștii care vor lua parte se remarcă personalități de vază, cu largă reputație in-

prelucrare a strugurilor, unde se vor prezenta 23 de lucrări ; iar în ședința comună a secțiilor vor fi discutate probleme de economie viticolă — consemnate în 22 de lucrări. în cadrul secției de viticultură vor fi discutate probleme de genetică și ameliorare a viței, de amenajare a terenurilor în pantă pentru plantarea lor cu viță de vie, sisteme de tăiere și conducere înaltă a viței de vie, de nutriție minerală a viței de vie în raport cu fiziologia vegetală și folosirea îngrășămintelor. Secția

științifice ale sistemelor de conducere a formelor înalte de viță de vie" ; „Alimentarea minerală a viței de vie" ; „Schimburile de ioni în vinlficare". Este vorba deci de o activitate intensă a delegației noastre.
— Desigur, membrii comitetu

lui de organizare au avut de 
desfășurat o activitate vastă pen
tru a asigura reușita acestei re
uniuni. Care este stadiul pregăti
rilor în vederea congresului ?

BUCUREȘTI 2

al viei și vinului

12 SEPTEMBRIE

Congresul internațional

Convorbire cu acad. prof. Gherasim CONSTANTINESCU

cum se desfășoară acțiunile amintite. Interesează, de asemenea, pe specialiștii străini organizarea cercetărilor științifice în viticultură, întrucît România are o bogată rețea de instituții experimentale de profil viti-vini- col.România s-a impus pe plan internațional și prin tipurile de vin apreciate de toate juriile internaționale, lucru consfințit și la concursul de la București, care a premers congresului. Țara noastră, care a prezentat, la acest concurs, un număr de 360 probe de vin a obținut nu numai cel mai mare număr de medalii de aur, ci și cel mai ridicat pro- ■ cent dintre acestea, procent care se ridică la 46 la sută față de 31 la sută media pe concurs. Deci faptul că acest congres se desfășoară la București nu este deloc întîmplător. Progresele obținute în dezvoltarea viticulturii și vinificației, realizările

ternațională în domeniul viticulturii și vinificației. De asemenea, vor participa Asensio Villa, președinte, și Rene Protin, director al Oficiului internațional al viei și vinului, Jean Branas din Franța, președinte de ' secție în cadrul O.I.V.
lucrărilelucrările cea de-a Deci, pe și orga-

— Ce probleme va dezbate și 
cum se vor desfășura 
congresului ?— Vreau să remarc că congresului se împletesc cu 48-a sesiune a O.I.V.-ului. lîngă lucrări administrativenizatorice, care fac obiectul discuțiilor din sesiune, în congres se vor dezbate 3 grupe de probleme mari : în secția I problemele de viticultură, în care se prezintă 25 de lucrări ; în secția a Il-a — oenologie — cele de

de oenologie va discuta problema obținerii vinurilor de calitate, îmbunătățirea calității vinurilor în raport cu noile tehnici de vinificație, a tehnologiei și producerii vinurilor spumoase.
— Care va fi contribuția specia

liștilor români la buna desfășura
re a lucrărilor congresului ?— La deschiderea congresului va fi prezentată conferința „Viticultura și vinificația în România". In afară de aceasta, reprezentanții noștri prezintă principalele rapoarte de sinteză și o serie de comunicări și expuneri științifice. De exemplu, la secția I se prezintă raportul cu privire la „Genetica și ameliorarea viței de vie", iar la secția a Il-a — „Condițiile necesare obținerii vinurilor de calitate". De asemenea, reprezentanții noștri vor prezenta comunicări și expuneri pe teme ca: „Bazele

— Toate pregătirile în vederea congresului au fost terminate. Rapoartele, comunicările și expunerile ce vor fi prezentate cu acest prilej au fost tipărite, legate în volume și așteaptă să fie distribuite partici- panților o dată cu sosirea lor la București. Delegaților la congres le va fi oferit un număr festiv al revistei de viticultură și vinificație, editată la noi în țară și care, aceasta, este elaborată cu parea a numeroși specialiști precum și primul volum de științifice al noului Institutticultură și vinificație de la Valea Călugărească. Tot cu acest prilej se va organiza o expoziție de lucrări românești în domeniul viticulturii și vinificației,străine de specialitate.

de data partici- străini, lucrări de vi
precum și de reviste

— Ce alte manifestări vor 
loc cu prilejul congresului ?— în timpul lucrărilor și congres participanții vor

aveadupă face excursii de studii și documentare în mai multe podgorii din țara noastră, printre care cele de la Murfatlar, Ștefănești-Argeș, Drăgășani, Tîrnave, Valea Călugărească etc. Cu această ocazie ei vor avea prilejul să analizeze procesul continuu de dezvoltare a viticulturii române, vor lua cunoștință de metodele de lucru privind îngrijirea viilor și vinificația. Congresul va constitui un valoros schimb de experiență, un nou prilej de intensificare a legăturilor dintre specialiștii în viticultură și vinifica- ție din diferite țări în scopul unirii eforturilor pentru dezvoltarea acestor îndeletniciri.
Convorbire consemnată de 
Ion HERJEG

producție muri ale mâne ști, mează pas cu pas destinul acesteia : continuă înflorire.Importante unități industriale își vor face a- pariția pînă în 1980 pe aceste meleaguri. Despre unele este — poate — prematur să vorbim amănunțit. Sînt fixate însă cu rigoare datele ce indică totalul ponderei economice a Constanței industriale peste o duzină de ani. Un singur exemplu : tînăra Palas 50 000 altul: lui al nouălea, la doi pași de actualul port Constanța, portul Midia va fi puternic marcat. Va fi un port mare, modernizat, dotat, ca și fratele său mai vîrstnic, cu cele mal noi și mai productive înzestrări.Orașul este actualmente și principalul coordonator al activității balneo-turistice. Soarele generos al acestor locuri, plajele cum nu sînt multe pe continentul nostru, construcțiile elegante ale ultimilor ani au făcut ca numele său și al orașului- satelit Mamaia să răsune pe multe meridiane și paralele. în 1980, doar Constanța va avea posibilitatea să cazeze zilnic 120 000 de turiști — fj i de 40 000 astăzi. Mamaia, legată organic de oraș prin artere de mare circulație, lasă posibilitatea dezvoltării nestingherite a orașului în zona sa de nord. încă de pe acum, prin construirea splendidului cartier Tomis Nord, cele două orașe sînt a- proape gata să-și dea mina.Ce va aduce, calitativ, viitorul pentru orașul de pe țărmul Mării Negre ? O seamă de dimensiuni 
se desprind, firesc, din datele de mal înainte ; despre altele vom vorbi acum. Grefat pe vechea structură a orașului, gf" 1- globînd tot ceea ce Pierită șl trebuie să fie păstrat, municipiul se dezvoltă avînd la bază mari complexe de locuințe modeme, funcționale, armo- nizîndu-se cu peisajul neasemuit, cu cadrul natural ; dînd o replică verticală orizontului nesfîrșit, Constanța țîșnește din spuma mării ca altădată Afrodita. Spre deosebire de ea, asemănîndu-se mai degrabă — dacă mitologia ne îngăduie comparația... — cu o Venus a- dolescentă, ea este mai frumoasă se împlinește pe măsură ce vremea își pune pecetea pe chipul ei- în 1980, Constanța și Mamaia vor fi două orașe de o tulburătoare frumusețe, rîvnite de turiștii din toate continentele.Constanța turistică este 
o realitate ; Constanța turistică 1980, vis de echilibru și grație, trăiește în ea. Pe planșetele Direcției de studii, proiectări arhitectură și sistematizare, arhitecții, prospec- torii viitorului o creează. Pe hîrtie de calc, cu tuș și cu fantezie creatoare, ei înscriu noile cartiere, marile teatre, școlile, o- pera, instituțiile de învă- țămînt superior, parcurile, tot ceea ce slujește omului, bunăstării și bucuriei sale....Această schiță de istorie anticipată — „schiță de schiță' — < arhitecții — nu valoare dacă nu nia legătura dintre creșterea de pe țărmul creșterea tuturor și satelor patriei, noastră creatoare, nată prosperității, una singură. Gîndim viitorul, îi închinăm prezentul, așa cum de-a lungul istoriei noastre, înaintașii ne-au gîndit pe noi. Constanța, oraș al României din 1980, poate fi și o carte de vizită pentru identitatea noastră din 1968 : muncă harnică, avîntată, rodnică.

al multor ra- industriei ro- Constanța ur-

zonă industrială va cuprinde circa de salariați. Un pe hărțile deceniu-

totcu fiece an,

//■ cum spun ar avea i ar subli- organică orașului [ mării și orașelor Munca închi- este

George-Radu CHIROV1CI
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ADEZIUNE DEPLINĂ LA PRINCIPIILE
POLITICII EXTERNE A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

Telegrame și scrisori adresate

C. C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească zilnic, din toate 
coifurile țării, numeroase telegrame ți scrisori, prin care organe și orga
nizații de partid, organizații de masă și obștești, colective din fabrici și 
uzine, din ferme și cooperative de producție, oameni simpli de cele mai 
diferite profesii, tineri și vîrstnici, bărbați și femei își manifestă adeziu
nea și încrederea lor deplină în politica profund principială și internationa
lists a partidului și statului nostru. In cuvinte calde, emoționante, oamenii 
muncii din țara noastră își exprimă pe această cale dragostea și recunoș
tința față de partid, în frunte cu Comitetul său Central, hotărîrea lor de a înfăptui programul Congresului al IX-lea de dezvoltare multilaterală 
a țării noastre, de a lupta pentru înflorirea continuă a României socialiste.„Aprobăm din toată inima tezele 
de înaltă ținută marxist-leninistă, «cuprinse în Comunicatul Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 21 august, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, In Declarația Marii Adunări Naționale și în cea a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 28 august — se spune în telegrama participanților la plenara Comitetu
lui Județean de partid Prahova. Ele exprimă înalta grijă a partidului nostru pentru destinele socialismului și păcii, reflectă activitatea lui neobosită pentru întărirea și dezvoltarea sistemului mondial socialist, pentru triumful înaltelor principii ale mar- xism-leninismului; respectarea independenței și suveranității naționale, 
a colabc '.rii multilaterale și ajutorului reciproc, a neamestecului în treburile interne, principii ce dau trăinicie și forță de neînvins relațiilor dintre țările socialiste. Participant la plenară, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile prahovene dau o înaltă prețuire activității perseverente a partidului, a conducerii sale înțelepte, în frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, sprijină cu hotărîre eforturile partidului nostru îndreptate spre întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, spre dezvoltarea și consolidarea tuturor forțelor revoluționare și democratice din întreaga lume.Sîntem întru totul de acord cu po--

elaborat da

și a guvernului Republicii Socialiste România, față de Declarația adoptată în Sesiunea Marii Adunări Naționale și Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., documente de mare însemnătate, învederînd încă o dată consecvența eforturilor partidului și statului nostru pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările socialiste pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist, a respectării independentei și suveranității fiecărui stat, a egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Sîntem convinși că respectarea acestor principii, care reprezintă unul din factorii fundamentali ai mersului înainte al orînduirii socialiste și comuniste — corespunde intereselor tuturor țărilor socialiste, fiecărui popor, prestigiului și lismului în lume".în telegramă se tinuare : „Asigurăm tidului, pe
influenței socia-

per-spune în con- conducerea par- dumneavoastră sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu,că noi, oamenii muncii din județul Vîlcea, muncitori, țărani, intelectuali — alături de întregul popor — ne vom uni și mai strîns în jurul partidului, ne vom dărui fără rezerve forțele, energia și capacitatea noastră pentru înfăptuirea politicii sale. Vom da dovadă de înaltă exigență și disciplină în muncă, pentru realizarea exemplară a producție, aducîndu-ne tribuție tot mai mare neîntrerupt al națiunii scumpei noastre patrii, cialistă".In telegrama trimisă de Comitetul 
organizatoric al veteranilor de război, semnată de general de armată Iacob Teclu, se spune : „Asigurăm conducerea de partid si de stat, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, că sîntem gata să îndepli-

și puternic imbold în munca noastră pentru înfăptuirea politicii științifice, profund realiste a partidului, de înflorire necontenită, pe drumul socialismului, a patriei noastre.Comuniștii din județul Prahova, dînd glas celor mai nobile sentimente ale sondorilor și rafinorilor, constructorilor de mașini, țăranilor cooperatori, intelectualilor, ale tuturor celor care prin munca lor însuflețită înfăptuiesc zi de zi sarcinile trasate de partid, nu-și vor precupeți eforturile pentru traducerea în viață a programuluiCongresul al IX-lea și de istoricele hotărîri ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român. Vă încredințăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, și prin dumneavoastră, Comitetul Central, că organizația județeană de partid Prahova, toți oamenii muncii, strîns uniți în jurul partidului, sînt hotărîți să muncească cu toată dăruirea și priceperea lor pentru realizarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, să contribuie cu toate forțele la înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".
„Activul organizației Județene de 

partid Vîlcea, întrunit în ședință plenară, își manifestă și cu acest prilej deplina aprobare față de înțeleaptă politică a partidului nostru, îndreptată spre promovarea și realizarea înaltelor idealuri de desăvîr- șire a construcției socialiste, de întărire a unității țărilor sistemului ouueiu U1UU luiui ueawra cu.po-«.- mondial socialist, a mișcării comu-.„,.nim , orice sarcini ce ni "s-ar încre- r.lția partidului nostru, reafirmată în «i muncițorești interoaUonale-Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comuni: ' Român din 28 august că este imperios necesar să nu se treprindă absolut nimic care să răutățească relațiile dintre țările cialiste, ci să se îndrepte toate eforturile pentru restabilirea climatului de încredere și prietenie între ele, pentru refacerea și consolidarea unității între partidele comuniste.Ne exprimăm convingerea nestrămutată — se arată în telegramă — că documentele de mare însemnătate elaborate recent, măsurile stabilite de conducerea partidului corespund intereselor fundamentale ale poporului român. Ele au valoarea unui nou

sarcinilor de astfel o con- la progresul române, al România so-

a.c. în- în- so-
se spune în altă telegramă. împreună cu întregul popor, sîntem pătrunși de o adîncă și nețărmurită încredere în Partidul Comunist Român, în conducerea sa înțeleaptă, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, și ne exprimăm nemărginita noastră recunoștință și mîndrie pentru înalta principialitate și consecventa cu care conduce poporul român pe calea construcției victorioase a socialismului, a înfloririi continue și propășirii multilaterale a României. Ne reafirmăm totodată sprijinul și adeziunea noastră totală față de documentele adoptate în ședința comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat

dință în slujba independenței și suveranității patriei noastre dragi*'.„Ne angajăm să nu precupețim nici un efort ca, prin munca noastră de zi cu zi, să realizăm întocmai sarcinile economice și politice trasate de partidul și guvernul nostru, să înfăptuim în cele mai bune condiții sarcinile de plan, contribuția cea mai de preț ce o putem aduce la traducerea în viață a sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, dezvoltarea continuă a patriei noastre socialiste — se spune în telegrama comitetului de partid al fabricii de încălțăminte „Solidaritatea" din O- radea. Asigurăm că sîntem trup și suflet alături de Partidul Comunist

Român, de Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort, nu vom slăbi nici o clipă vigilența noastră, pentru triumful ■cauzei socialismului și comunismului, pentru aplicarea în viață a hotă- rîrilor partidului și guvernului, spre binele poporului, al României socialiste, în interesul cauzei progresului". „Cercetătorii, tehnicienii și muncitorii din Institutul de cercetări chimice — ICECHIM — luînd cunoștință de hotărîrile adoptate în ședința comună a C.C. al P.C.R.. a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România, de Declarația Marii Adunări Naționale, de Declarația Comitetului Executiv al C.C. al M P.C.R., și ascultînd cuvîntările tova- 8 rășului Nicolae Ceaușescu, ne expri- | măm adeziunea deplină față de a- B ceste documente, ce corespund în- | tru totul intereselor și Idealurilor po- 1 porului nostru, intereselor socialis- H mului — se spune în telegrama co- H lectivului acestui institut. Militînd | cu hotărîre și înaltă principialitate g pentru întărirea unității dintre sta- n tele socialiste, partidul nostru a do- n vedit dîrzenie și consecvență mar- H xistă pentru rezolvarea în spirit tovărășesc a divergențelor, pentru respectarea principiului suveranității fiecărui stat, pentru egalitatea în drepturi și neamestecul în treburile interne ale altor state. în acest mod, partidul nostru înfăptuiește năzuințele întregului popor de propășire a patriei noastre socialiste, independente și suverane, militează pentru crearea unui climat de încredere și respect reciproc, de prietenie și colaborare între popoare.Noi, lucrătorii pe tărîmul științei H și tehnicii, aspirăm cu deosebire N spre menținerea și întărirea relațiilor | de colaborare cu toate popoarele, și | în special cu popoarele țărilor socia- H liste, relații absolut necesare pentru | progresul științei în întreaga lume. | Alături de toți comuniștii și de întregul nostru popor ne exprimăm hotărîrea fermă de a urma politica înțeleaptă a P.C.R., de a lupta neabătut pentru înfăptuirea mărețelor idealuri ale umanismului socialist, pentru întărirea și continua înflorire a patriei noastre socialiste. Ne angajăm în fața conducerii partidului și statului să muncim cu și mai multă dîrzenie, mai bine ca ori- 0 cînd, pentru realizarea integrală a H sarcinilor ce ne revin din planul de H cercetare pentru dezvoltarea mai | departe a industriei noastre chimice, | să dovedim o înaltă disciplină în H muncă, să ne înzecim eforturile pen- H tru transpunerea în viață a hotărî- | rilor Congresului al IX-lea și ale | Conferinței Naționale".

Plecarea unei delegații a 
Republicii Socialiste România 
la Conferința internațională 

0. N. U. a miniștrilor 
responsabili 

cu protecția socială
Sîmbătă dimineața a plecat spre New York o delegație a Republicii Socialiste România, condusă de Petre Blajovici, ministrul muncii, care va lua parte la lucrările primei Conferințe internaționale O.N.U. a miniștrilor responsabili cil protecția socială.Din delegație fac parte Gheorghe Diaconescu, ambasador, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U., Dumitru Văcariu, director în Ministerul Muncii, și Ion Popescu, consilier în Ministerul Afacerilor Externe.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost conduși de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Iosef Ionescu ți Simion Țaigăr, ad- juncți ai ministrului muncii, și alți membri ai conducerii Ministerului Muncii. (Agerpres)
Cronica zilei

Sîmbătă la amiază a părăsit Capitala delegația Grupului național român care va participa la lucrările celei de-a 56-a conferințe a Uniunii interparlamentare, care se va desfășura la Lima (Peru) între 4 și 13 septembrie. Din delegație fac parte deputății prof. Tudor Drăganu, vicepreședintele Comitetului de conducere al grupului, prof. Stanciu Stoian și prof. Anton loan. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru 2, 3 șl 4 septembrie. In țară: Vreme în general instabilă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale, mai frecvente în nordul și estul tării. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 19 și 29 grade, izolat mai ridicate la începutul intervalului. In București: Vreme ușor instabilă cu cerul temporar noros. Ploi de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

însuflețiți de idealurile

socialismuluiUrmăresc cu totală încredere și a- deziune activitatea consecventă, neobosită, principială, plină de răspundere față de soarta comunității statelor socialiste, de cauza păcii și prieteniei între popoare, desfășurată de Partidul Comunist Român, de statul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal.Citind ultimele documente, luînd cunoștință de declarația Marii Adunări Naționale, mi-am dat seama de legătura strînsă, inseparabilă, între politica noastră pe plan intern, îndreptată spre dezvoltarea multilaterală a patriei și ridicarea nivelului de trai al poporului, și politica noastră externă profund internaționalis- tă, constructivă, atașată idealurilor socialismului și păcii. Acest document exprimă în modul cel mai clar dorința poporului român de a dezvolta necontenit prietenia, alianța și colaborarea frățească cu toate țările socialiste, de a contribui din toate puterile la întărirea unității sistemului mondial socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste iubitoare de libertate, independență, progres social. Aprob din toată inima poziția de principiu a partidului nostru, reafirmată cu tărie în Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., potrivit căreia in împrejurările prin care trec relațiile dintre țările socialiste este imperios necesar să nu se întreprindă nimic care să înăsprească aceste relații și să genereze noi surse de tensiune — ci să se îndrepte toate eforturile către o unică direcție, constructivă, către țelul major al restabilirii climatului de încredere și prietenie între țările socialiste, al refacerii și consolidării relațiilor de unitate între partidele comuniste frățești.Muncim cu toții pentru înflorirea scumpei noastre patrii, însuflețiți de realizările dobîndite. de imaginea viitorului luminos pe care ni-1 făurim. Colectivul uzinei noastre a reușit în aceste zile să îndeplinească înainte de termen sarcinile de plan pe opt luni, asigurînd industriei petroliere și alimentare un mare număr de utilaje peste prevederi. Realizările noastre sînt un răspuns concret pe care îl dăm chemărilor partidului. o expresie vie a adeziunii noastre depline Ia întreaga politică internă și externă a țării. Unit strîns,

împreună cu întregul popor în jurul partidului, colectivul uzinei noastre își reafirmă hotărîrea de a-și intensifica și mai mult eforturile pentru a contribui cu toate forțele la întărirea țării, la mersul ei înainte pe calea socialismului și comunismului.
Constantin PR1COP
strungar la Uzina metalurgică 
Bacău

Cu tot avîntul 
de partidSînt numai cîteva zile de cînd m-am întors dintr-o excursie interesantă și instructivă. în itinerarul căreia a figurat R. S. Cehoslovacă. Ne-am întîlnit acolo și am vorbit cu muncitori, intelectuali și mai ales studenți. M-a Impresionat dragostea lor față de patria socialistă, sprijinul lor fată de politica inițiată de conducerea de partid și de stat, hotărîrea de a face sa triumfe ceea ce este nou. progresist, de a înfăptui construcția socialismului în tara lor, în prietenie cu toate celelalte țări frățești.Evocînd toate acestea. îmi dau și mai bine seama de semnificația majoră pe care o are strădania popoarelor cehoslovace angajate în edificarea socialistă, pentru normalizarea situației din patria lor. Vreau să cred că pînă la urmă va triumfa deplin rațiunea. Urmărind presa, radioul, televiziunea, oricine își poate da seama de sentimentele de înaltă răspundere față de destinele patriei, față de cauza nobilă a socialismului pe care, în aceste zile, le manifesta cu toată hotărîrea întregul nostru popor — muncitori, țărani, intelectuali, indiferent de vîrstă sau naționalitate. La rîndul meu. îmi exprim din adîncul ființei aprobarea fată de politica partidului nostru, politică ce tine seama și respectă interesele fundamentale ale fiecărui popor, independența și suveranitatea națională, neamestecul în treburile

Fermitatea partidului nostru
in aplicarea concepției marxist-leniniste

Am salutat cu căldură Declarația Marii Adunări Naționale — reafirmare strălucită a principiilor politicii externe profund internaționaliste a României, politică plină de răspundere pentru cauza prieteniei și colaborării între statele socialiste, a unității sistemului socialist.Am urmărit cu aceeași neslăbită atenție în aceste zile discursurile rostite de tovarășul Nicolae
tinereții, alături

interne. Respectarea acestor principii este — așa cum se demonstrează din nou în modul cel mai convingător în cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de alți conducători ai partidului și statului cu prilejul recentelor vizite întreprinse în diferite localități și județe din țară — singura cale de întărire a prieteniei între țările socialiste.Astăzi, pe băncile institutelor și facultăților, noi. studenții, sîntem a- depți devotați ai spiritului înnoitor pe care l-a introdus în toate compartimentele vieții sociale de la noi Congresul al IX-lea al P.C.R. Ne pregătim pentru a ne oferi mîine toi aportul la înfăptuirea perspectivelor luminoase pe care le deschide politica partidului înaintea întregului popor. Și fiindcă ne iubim patria, fiindcă prețuim perspectivele zilei de mîine, fiindcă dorim să trăim în prietenie cu tinerii din țările socialiste. cu toți tinerii din lume — a- probăm întru totul politica partidului nostru. Dorim să vă asigurăm, tovarășe Ceaușescu, că tinerii din România sînt cu trup și suflet alături de partid, răspund cu tot avîntul tinereții lor chemării pe care le-ați a- dresat-o.
Eugenia NICULESCU
studentă, anul IV,
Institutul agronomic din București

Ceaușescu, cuvîntările altor conducători ai partidului și guvernului. Reafirmarea viguroasă a principiilor fundamentale ale politicii României, dovedind fermitatea și înțelepciunea partidului nostru în analiza celor mai actuale și importante probleme internaționale, sublinierea necesității ca fiecare cetățean al țării noastre, la locul său de muncă, să-și intensifice eforturile pentru realizarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, au găsit cel mai viu ecou în inimile noastre, au mobilizat energiile creatoare ale întregului popor și i-au întărit hotărîrea nestrămutată de a se uni și mai strîns în jurul partidului, a politicii sale marxist-leniniste. Declarațiile ferme, însuflețite de cele mai profunde sentimente de internaționalism și dragoste de țară ale secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, au impresionat prin înalta răspundere față de normalizarea relațiilor dintre țările socialiste, față de cauza întăririi coeziunii lor, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Ca istoric, ca om de știință. îmi dau perfect seama că devotamentul pentru realizarea mărețului program trasat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului merge mînă în mînă cu demnitatea de comunist, de cetățean al acestei țări, cu sentimentul nobleței idealu- lului socialist ce ne animă. Demnitate și fermitate în aplicarea concepției marxist-leniniste în construirea socialismului, în relațiile dintre oameni, în relațiile dintre state, în relațiile dintre partidele clasei muncitoare — aceasta este singura cale pe care sîntem hotărîți să mergem mai departe. Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, oamenii de știință, alături de întregul popor, își dau deplina lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru.
Acad. Emil CONDURACH1

Tirgul de toamnă 

de la Leipzig

Giinther SCHREITER
Consilier comercial al Ambasadei R. D. Germane la București

Tîrgul de toamnă de la Leipzig, edi
ția 1968, care are loc de la 1—8 sep
tembrie, desfășurîndu-se sub semnul 
pregătirilor pentru cea de-a 20-a ani
versare a Republicii Democrate Ger
mane, va fi caracterizat printr-o serie 
de noi aspecte.

Conform tendinfelor existente în sis
temul international al tîrgurilor, tîrgu- 
rile de la Leipzig se vor dezvolta în 
direcfia așa-numitelor tîrguri mulfibranșe. 
Branșa chimiei din cadrul tirgului teh
nic va prezenta în această toamnă în
tregul program al industriei chimice din 
Republica Democrată Germană. Branșa 
„Mobilă, garnituri de mobilă, mate
riale și accesorii", care nu mai ex
pune decît la tîrgul din toamnă, se 
extinde acum pe un spafiu de 
12 000 mp.

Aceste noi accente reprezintă pri
mii pași pe calea spre formarea la 
Leipzig a unui tîrg de toamnă care 
să atingă importanta internațională a 
tîrgului de primăvară. Prin dezvolta
rea sa continuă urmează să fie ridicat 
gradul eficientei sale în cadrul comer
țului mondial, al comerjului est-vesf și 
ca lăcaș pentru comparații ale realizări
lor internaționale pe tărîm tehnico-știin- 
jific.

Tîrgul de toamnă de la Leipzig, edi
ția 1968, consemnează o puternică par
ticipare internațională — în clădirile 
sale din centrul orașului, în halele de 
tîrg și la complexul birourilor de tra
tative și contacte. S-au anunfat peste 
6 000 de expozanți din 55 de )ări cu o 
suprafață totală de expunere de peste 
145 000 mp. Sînt așteptați în orașul 
tîrgurilor aproximativ 225 000 de cum
părători și vizitatori din aproximativ 
80 de state. Aceste cifre reflectă încă 
o dată m3rele interes pe care-l trezește 
în (ară și peste hotare Leipzigul, oraș 
al comerțului mondial.

La Tîrgul de toamnă din acest an 
se prezintă expozanți din 12 state so
cialiste. Cu cele 90 de standuri pe 
branșe și trei expoziții colective, ele 
ocupă o suprafață totală de expunere 
de 7 500 mp. Organizațiile de comerț 
exterior ale U.R.S.S. își prezintă afît 
produsele noi, cît și cele tradiționale, 
la 8 standuri reprezentative pe branșe.

Republica Socialistă România ocupă 
la tîrgul de toamnă din acest an o 
suprafață de 360 mp. și prezintă peste 
100 de exponate. Dintre expozanți fac 
parte : Mașinexport, Prodexport, Con- 
servexport, Carfimex, Artizanat, Romagri- 
cola, Romanoexport, Agroexport, Tehno- 
foresfexport și Frucfexport, care sînt re- 
prezentati prin: mașini de gătit cu gaze, 
reșouri de gătit, garnituri complete 
de mobilă și piese separate, obiecte

de artizanat, covoare, ceramică, carfi, 
mărci poștale, discuri, pînzeturi și țe
sături din bumbac, confecții pentru băr
bați și femei, vinuri renumite, conserve 
de carne, fructe, legume, nuci și plante 
medicinale, pentru a nu numi decît cele 
mai importante. Republica Socialistă 
România concurează cu 9 exponate 
la obfinerea unei medalii de aur a 
Tîrgului de la Leipzig.

La tîrgul de toamnă din acest an 
un număr de peste 3 000 de expozanți 
din Republica Democrată Germană vor 
ocupa aproximativ 116 000 mp supra
față de expunere. Ei prezintă oferta 
completă în domeniul industriei bunu
rilor de consum a Republicii Demo
crate Germane, caracterizată prin nu
meroase noută|i și perfecționări. In afa
ră de aceasta, industria bunurilor de 
investijie a R. D. Germane este repre
zentată la tîrgul tehnic în cadrul bi
rourilor de tratative.

Datorită muncii creatoare, conștiente, 
a comunității noastre socialiste de oa
meni, economia noastră a crescut în 
continuare în prima jumătate a anului 
1968. Producjia meșteșugărească de 
mărfuri a crescut cu 7,3 la sută, iar in
vestițiile cu 9 la sută. Fată de prima 
jumătate a anului 1967, exportul a cres
cut în fofai cu 13 la sută. Planul de ex
port față de țările socialiste a fost 
depășit. Au crescut livrările către Uniu
nea Sovietică cu 19 la sută, iar cele că
tre alte fări socialiste cu 13 la sută.

Avînd în vedere că guvernul vesf- 
german încă nu a îndepărtat principa
lele obstacole ridicate de către el, co
merțul exterior cu Germania occiden
tală s-a redus în continuare.

Schimburile de mărfuri cu Berlinul 
occidental au cunoscut o simțitoare 
reducere.

Intre timp, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate Ger
mane, tovarășul Walter Ulbricht, a pre
zentat la 9 iulie 1968 în fafa Camerei 
Populare propuneri constructive în ve
derea normalizării relațiilor dintre cele 
două state germane. Realizarea aces
tor propuneri ar avea un rezultat po
zitiv și în domeniul comerjului.

Tîrgul de toamnă de la Leipzig din 
acest an va da posibilitatea oaspeților, 
partenerilor de afaceri, celor infere- 
safi și tuturor vizitatorilor din Republica 
Socialistă România să capete o pri
vire de ansamblu, cuprinzătoare, în ce 
privește stadiul realizărilor obfinute de 
economia noastră națională și va aduce 
o nouă contribuție la dezvoltarea și 
promovarea comerțului pe plan mon
dial, la adîncirea relațiilor economice 
internaționale și colaborarea pașnică a 
popoarelor.

Cu prilejul zilei 
naționale a R. D. VietnamLa cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-vietnameză" din comuna Gîngiova, județul Dolj, a avut loc sîmbătă după-amiază o adunare organizată cu prilejul Zilei naționale a R. D. Vietnam.Florea Pascu, membru al consiliului de conducere al cooperativei, după ce a arătat semnificația zilei de 2 septembrie, ziua proclamării R. D. Vietnam, s-a referit pe larg la munca și lupta desfășurată de poporul din R. D. Vietnam pentru apărarea țării și făurirea societății socialiste. El a subliniat apoi prietenia ce leagă popoarele român și vietnamez, principiile care stau la baza relațiilor externe ale României cu țările socialiste. In încheiere, vorbitorul a spus : „Alături de întregul popor român membrii cooperativei noastre de producție își reafirmă deplina solidaritate cu eroicul popor vietnamez, care își apără cu abnegație independența și ființa națională împotriva agresiunii imperialiste".A luat apoi cuvintul Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam ia București, care a arătat între altele : „Poporul vietnamez iubește pacea, dar pacea adevărată nu poate exista decît pe baza independenței și a libertății adevărate. Poziția guvernului R. D. Vietnam și a F.N.E. din Vietnamul de sud este justă și limpede : pacea va fi restabilită imediat ce S.U.A. vor pune capăt războiului lor de agresiune împotriva patriei noastre, vor înceta bombardamentele asupra Nordului, vor retrage trupele lor și vor lăsa poporul nostru să-și rezolve liber propriile probleme". Referindu-se la prietenia dintre România și Vietnam, ambasadorul vietnamez a spus : „Vietnamul și România sînt două țări socialiste surori. Avem un țel comun — construirea socialismului și a comunismului. ImDreună cu popoarele altor țări socialiste, poporul

frate român ne-a acordat sprijin în lupta noastră împotriva colonialiștilor, iar acum în lupta împotriva agresorilor americani. Folosim acest prilej pentru a exprima încă o dată mulțumirile noastre sincere partidului, guvernului și poporului frate român pentru ajutorul prețios și eficace acordat poporului nostru".In încheiere, participanții la adunare au trimis o telegramă membrilor cooDerativei agricole de producție „Prietenia vietnamezo-română" din comuna Moc Bac din Vietnam, în care le urează noi și însemnate succese în dezvoltarea și înflorirea cooperativei agricole, în lupta pentru construirea socialismului, pentru libertatea, independența și prosperitatea patriei.Cei prezenți au vizionat apoi filmul „Pe malurile rîului Ben Hai", o producție a studiourilor din R.D. Vietnam.CRAIOVA. — Sîmbătă la amiază în holul Universității din Craiova a avut loc vernisajul unei expoziții vietnameze de fotografii, organizată sub egida Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea cu prilejul Zilei naționale a R, D. Vietnam.La festivitatea de deschidere au luat parte Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.. Petre Gigea, prim-vicepreședinte al Comitetului e- xecutiv al Consiliului popular județean Dolj, conf. univ. Silviu Pușcașu, președintele Comitetului județean Dolj pentru cultură și artă, funcționari superiori din M.A.E., oameni de cultură și artă din orașul Craiova, ziariști, un numeros public. Au fost de față Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, precum ș! membri ai ambasadei.Cu acest prilej au luat cuvîntul Octav Livezeanu și ambasadorul Hoang Tu.
Pe stadionul „23 August":

Primul cuplaj interbucureștean al sezonului
• RAPID — PROGRESUL
• STEAUA — DINAMONu numai faptul că avansăm spre miezul competiției, dar și programul celei de-a patra etape a actualei ediții a campionatului diviziei naționale A contribuie la majorarea cotei de interes cu care suporterii fotbalului nostru o înconjoară. Și, fără îndoială, „vîrfitl" etapei va fi acest meci Steaua-Dinamo București, „vedeta" primului cuplaj interbucureștean al sezonului. Marea surpriză provocată, sîmbătă trecută, pe același stadion de U.T.A., a mărit setea echipei lui Eazil Marian de a-și impune punctul de vedere, întețind totodată ambițiile steliștilor de a reveni pe prim plan, de a da eșecului din etapa anterioară proporțiile și factura unui accident.Vom vedea jocuri mai frumoase în această a patra zi a campionatului ? Vor fi alți jucători care să ocupe locuri în „echipa săptămînii" 7 Do-

mide, de pildă, va continua urcușul început, sîmbătă, la București ? Di- namoviștii bucureșteni se vor menține la altitudinea la care au evoluat în Italia ? Vom ști mai multe despre selecționabilii în lotul reprezentativ, despre „starea lor fotbalistică", la ora preliminariilor campionatului mondial ? Iată atîtea întrebări (și nu sînt inserate aici toate cîte s-ar putea pune) cu care așteptăm etapa de astăzi. Vom avea răspuns pentru toate ? Așteptăm.Deocamdată, să dăm aici programul complet al etapei : Rapid-Pro- gresul (stadionul „23 A ugust", ora 151, Steaua-Dinamo Buc irești (același stadion, în continua- e) : Petrolul- U.T.A. ; Universitatea Cluj-Universl- tatea Craiova : Crișul Oradea-Poli- tehnica Iași ; Vagonul Arad-Farul ; Jiul-F.C. Argeș ; A.S.A. Tg. Mureș- Dinamo Bacău.
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De la ADASADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață din 31 august 1968 au ieșit următoarele opt combinații de litere :

G.U.I.; B.T.L.; T.S.L ; J.I.R.;
VV.D.Y ; F.J.E.; J.H.L.; U.L.H.Toți asigurații care au polițele în vigoare și au trecute în ele, una sau mai multe din aceste combinații, ale căror litere sînt înscrise în ordinea ieșirii la tragere, se vor prezenta la unitățile ADAS, pentru a-și pruni sumele cuvenite.Pentru a participa la tragerea viitoare, primele de asigurare trebuie achitate la termen.



viața internațională
PLENARA C.C. AL P.C. 
DIN CEHOSLOVACIAPRAGA 31 (Agerpres). — Postul de radio Praga a anunțat că sîm- bătă a început în sala spaniolă a Bradului din Praga plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. Lucrările plenarei au fost deschise de O. Cer- nik, membru al Prezidiului C.C. al P.G.G. Referatul principal cu pri

LA PRAGA, 
ÎN ACESTE ZILE

PRAGA 31 (Agerpres). — Datorită eforturilor depuse de autoritățile pragheze, capitala cehoslovacă începe să-și reia treptat înfățișarea obișnuită. Majoritatea praghezilor și-au reluat lucrul în întreprinderi, ateliere și birouri. Deși mai sînt greutăți, transportul orășenesc începe să se normalizeze. Ău început pregătirile pentru refacerea rețelei de cabluri telefonice. Sîmbătă și-a reluat apariția cel de-al patrulea ziar „Svobodne Slovo".Deși o parte din coloana de blindate staționate lîngă Banca de Stat s-a retras, iar numărul tancurilor din fața școlii de război s-a micșorat, o serie de instituții, printre care agenția CTK și redacțiile unor ziare continuă să fie ocupate. în alte puncte ale orașului Praga, blindatele continuă să ră- mînă pe poziții.La Bratislava, primarul orașului
UN ARTICOL DIN ZIARUL „VOIX OUVRIER"

BERNA 31. — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite ; Jean Vincent, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Elveția, a publicat în ziarul „Voix Ouvrier“ un articol în care se pronunță pentru „evacuarea progresivă și, pe cit posibil, rapidă a tuturor trupelor care au intervenit în Cehoslovacia". Autorul articolului, după ce arată că „poporul cehoslovac s-a dovedit a fi unit în jurul guvernului, Adunării Naționale și conducerii Partidului Comunist din Cehoslovacia", subliniază că „a- ceasta constituie o dezmințire puternică a temerilor exprimate cu privire la acțiunile contrarevoluției. Dacă forțele contrarevoluționare ar
R, D. VIETNAM

Bilanț edificatorHANOI 31 (Agerpres). — Comisia R. D. Vietnam pentru investigarea crimelor comise de S.U.A. în Vietnam a dat publicității un comunicat cu privire la situația creată după anunțarea de către președintele S.U.A. a „bombardamentelor limitate". în comunicat se arată că numărul raidu- rilor aviației americane deasupra teritoriului R. D. Vietnam a crescut de la 75 pe zi la începutul a- cestui an, la 207 pe zi în luna august. Numai în primele două săp- tămîni ale acestei luni au fost
Se împlinește un an de la adoptarea de către Congresul extraordinar al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a programului politic al F.N.E., document de mare însemnătate politică, ce întruchipează aspirațiile fundamentale și voința poporului din Vietnamul de sud.Chemînd la lărgirea unității naționale, la continuarea luptei pînă la victoria asupra agresorilor americani, programul formulează obiectivele majore, politice, sopiale și economice, ce stau în fața poporului din Vietnamul de sud în etapa actuală și perspectivele imediat următoare. Pe plan politic, el prevede alunga

rea agresorilor, răsturnarea admi
nistrației antipopulare de la Saigon 
și crearea unui guvern democratic, 
reprezentativ, pe baza unei largi coa
liții naționale, prin alegeri generale 
libere, proclamarea și aplicarea unor 
largi libertăți democratice, crearea 
unui Vietnam de sud democratic, 
pașnic, prosper, și orientarea spre 
reunificarea pașnică a țării. Pe plan economic, programul trasează drept sarcini fundamentale refacerea economiei, abolirea politicii de aservire față de capitalul străin, edificarea unei economii independente, reforma agrară, dezvoltarea producției a- gricole ; iar pe plan social — lichidarea analfabetismului, îmbunătățirea asistenței sociale, ridicarea nivelului de trai al populației. Pe planul relațiilor externe, programul F.N.E. definește promovarea unei politici de pace și neutralitate. El se pronunță pentru neparticiparea Vietnamului de sud la alianțe militare, ne- acceptarea de personal militar și baze străine pe teritoriul sud- vietnamez, întărirea relațiilor de prietenie cu țările vecine, sprijinirea luptei pentru independența națională a popoarelor.„Forța care garantează îndeplinirea acestor sarcini, se subliniază în document, este marea noastră uniune națională". într-adevăr, sub stindardul Frontului de Eliberare Națională s-au unit peste 20 de partide politice, organizații de masă de diverse tendințe și credințe religioase, tineri și bătrîni, reprezentanți din toate clasele și păturile sociale, ai tuturor naționalităților.Antrenarea în luptă a noi forțe, lărgirea bazei de masă a F.N.E. a facilitat, totodată, crearea de noi organizații patriotice. începînd din ianuarie, au luat naștere comitete revoluționare în diferite orașe — Hue. 

vire la situația politică actuală a fost prezentat de Alexander Dub- cek, prim-secretar al G.C. al P.C.G. în continuare au luat cuvîntul președintele republicii, L. Svoboda, și președintele Adunării Naționale, J. Smrkovsky. Lucrările plenarei continuă.

a dat asigurări guvernului că va face tot ce este necesar pentru normalizarea vieții în oraș, pentru menținerea ordinii și calmului, astfel încît să nu se poată invoca nici un motiv pentru rămînerea armatelor străine în oraș.în țară se fac eforturi pentru recuperarea pierderilor suferite de economie în ultimul timp. Apelul adresat în acest sens oamenilor muncii a găsit un larg ecou în sferele de activitate. în diferite sectoare industriale se constituie „schimburi ale lui Dubcek" — în cadrul cărora colective de oameni ai muncii efectuează ore suplimentare pentru a contribui la reducerea pierderilor suferite.Populației i-au fost adresate a- peluri de a participa la munca patriotică pentru strîngerea recoltei.

fi avut cu adevărat virulența și puterea ce 11 s-au atribuit, ele ar fi profitat de o situație tragică ce le favoriza la maximum. Or, aceasta nu s-a întîmplat. Dimpotrivă, niciodată, nici un moment, forțele reprezentative ale Cehoslovaciei nu au avut intenția de a se îndepărta de socialism, de socialismul pe care vor să-l construiască. Faptul acesta este primordial".în articol se arată în continuare că „nu s-a ținut seama de opiniile sau de avertismentele exprimate de partidele comuniste și muncitorești, care, în număr mare, s-au pronunțat împotriva intervenției militare".

bombardate peste 2 200 de obiective. în ciuda afirmațiilor guvernului american, potrivit cărora a- viația S.U.A. nu va bombarda localități populate, numeroase sate din R. D. Vietnam au fost supuse bombardamentelor. Comunicatul subliniază că în ultimele patru luni s-au intensificat deosebit bombardamentele asupra obiectivelor din domeniul economiei a- pelor, care au o însemnătate vitală pentru producția agricolă a țării.
Cholon, Saigon etc. Una din mișcările populare apărute anul acesta în Vietnamul de sud, este Alianța Forțelor Naționale Democratice și Pașnice, constituită cu prilejul ofensivei generalizate lansată de F.N.E. Manifestul Alianței exprimă hotărî- rea acestei organizații de a lupta neabătut împotriva agresorilor, de a înlătura regimul Thieu-Ky, de a crea un guvern național de coaliție și de a acționa în comun cu F.N.E. pentru făurirea unul Vietnam de sud 

Programul de luptă 

al patrioților 

sud-vietaamezi
liber, pașnic, prosper. Salutînd crearea Alianței Forțelor Naționale Democratice și Pașnice în Vietnamul de sud, Frontul Național de Eliberare a arătat că aceasta constituie un eveniment politic semnificativ de mare însemnătate pentru dezvoltarea unității naționale de luptă împotriva agresiunii imperialiste.In spiritul programului F.N.E. s-au realizat importante victorii atît pe cîmpul de luptă, cît și în vasta activitate de reconstrucție, desfășurată în regiunile eliberate. Este știut că în întreaga perioadă de la începutul acestui an forțele armatei de eliberare și populația sud-vietnameză au desfășurat atacuri generalizate în toate regiunile dintre paralela 17 și Delta Mekong-ului, aflîndu-se într-o o- 

Deschiderea 
Tirgului in
ternațional 
de la Alger 
PAVILIONUL ROMÂNIEI

VIZITAT DE 
PREȘEDINTELE>

BOUMEDIENE
Vineri după-amiază s-a des

chis aici cea de-a cincea edi
ție a Tirgului internațional 
de la Alger. Timp de 15 zile, 
tirgul internațional din capi
tala Algeriei va constitui, ca 
și în anii precedenți, punctul 
de atracție a sute de mii de 
vizitatori sosiți din toate col
țurile țării și din străinătate. 
La această ediție a tirgului 
participă peste 20 de țări, re- 
marcîndu-se prezența unor noi

CORESPONDENȚA DIN 
ALGER DE LA C. BENGA

firme — cum ar fi cele din 
Japonia și Brazilia.

Elementul predominant il 
constituie standul algerian, 
care expune o gamă variată 
de mărfuri, mărturie incontes
tabilă a succeselor acestei țări 
care se află intr-un proces de 
industrializare intensivă.

Republica Socialistă Româ
nia, care participă pentru a 
treia oară la acest tîrg inter
național, prezintă in cadrul 
ediției actuale produse indus
triale, mașini-unelte, mașini 
de prelucrat lemnul, motoare 
electrice, tractoare, camioane 
„Carpați“, bunuri de larg 
consum, precum și machete 
ale unor complexe industriale.

Deschiderea Tirgului inter
național de la Alger a avut 
loc in prezența președintelui 
Consiliului Revoluției Alge
riene, Houari Boumediene, a 
membrilor guvernului și ai 
conducerii partidului F.L.N. 
Președintele Boumediene și 
persoanele care l-au însoțit au 
vizitat pavilioanele țărilor 
participante, printre care și 
cel al țării noastre. La intra
rea în pavilionul românesc 
înaltele personalități algeriene 
au fost salutate de Nicolae 
Sipoș, ambasadorul României 
în Algeria, și de Ion Boambă, 
directorul pavilionului. Oas
peții s-au oprit îndelung în 
fața exponatelor, interesîn- 
du-se în mod amănunțit de 
calitatea acestora.

fensivă aproape neîntreruptă. Este o etapă calitativ nouă, care marchează lărgirea frontului de luptă, participarea întregii populații la activitatea militară și economică împotriva invadatorilor. Niciodată, de la începutul războiului de agresiune din Vietnam, intervenționiștii și armata marionetă n-au avut de înfruntat atacuri atît de puternice ca în acest an, niciodată pozițiile nu au fost atît de zdruncinate. Forțele patriotice, ata- cînd inamicul în cele mai fortificate 

fortărețe ale sale, i-au provocat uriașe pierderi în oameni și mijloace de luptă. Forțele inamicului se află într-o permanentă derută și, în pofida schimbării repetate a tacticii lor de luptă, a dotării lor neîntrerupte cu cele mai perfecționate mijloace de ducere a războiului, nu numai că nu au reușit să cîștige inițiativa, să schimbe mersul războiului în favoarea lor, dar pierd mereu noi poziții.Semnificative sînt succesele înregistrate în construirea vieții noi pe pămînturile eliberate. în sute de sate și cătune a fost instaurată puterea populară, a sporit producția, s-au îmbunătățit condițiile de trai ale populației. în regiunile eliberate se desfășoară o susținută acțiune de democratizare a vieții sociale și poli-

Baricade ridicate la Chicago de participanfii la demonstrațiile de protest 
împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam

DUPĂ CONVENȚIA 
DE LA CHICAGOCHICAGO 31 (Agerpres). — Hubert Humphrey, candidat al democraților pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, l-a numit pe Lawrence O’Brien în postul de președinte al Comitetului național al Partidului democrat.Humphrey a declarat ziariștilor că a avut o întrevedere cu John Bailey, președintele Comitetului național al partidului, care a cerut să-i fie aprobată demisia.
ÎNTREVEDERI ale
PREȘEDINTELUI ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U.NEW YORK 31 (Agerpres). — în zilele de 29 și 30 august, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, președintele celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., a primit, la sediul Misiunii permanente a României la O.N.U., pe ambasadorul George Ignatieff, reprezentantul permanent al Canadei la O.N.U., lordul Caradon, ministru de stat la Foreign Office, reprezentantul permanent al Marii Britanii la O.N.U., și pe ambasadorul Joao Augusto de Araujo Castro, reprezentantul permanent al Braziliei la O.N.U., președintele Consiliului de Securitate pe luna august.Ministrul afacerilor externe a primit, de asemenea, la 31 august pe ambasadorul Gopalaswami Parthasarathi, reprezentantul permanent al Indiei la O.N.U.Cu ocazia întrevederilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, au fost discutate probleme de lucru ale Organizației Națiunilor Unite, chestiuni curente privind închiderea lucrărilor celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. și probleme ale relațiilor bilaterale.

tice, are loc alegerea noilor organe locale. Programul politic al F.N.E., lupta neînfricată pentru înfăptuirea prevederilor lui profund umane au dus la creșterea prestigiului internațional al Frontului Național de Eliberare, la o largă recunoaștere a rolului său de reprezentant autentic al poporului din Vietnamul de sud.Lupta dreaptă a poporului din Vietnamul de sud pentru alungarea agresorilor, lupta întregului popor vietnamez pentru apărarea patriei se bucură de simpatia tuturor forțelor progresiste din lume, a tuturor popoarelor iubitoare de pace și libertate.Poporul român urmărește cu adîn- că simpatie, admirație, lupta eroică, plină de curaj și abnegație a poporului vietnamez pentru apărarea ființei sale naționale, pentru dreptul sacru de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară. în cuvîntarea rostită Ia recenta solemnitate a prezentării scrisorilor de acreditare de către șeful reprezentanței permanente a F.N.E. din Vietnamul de sud, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a declarat: „Partidul Co
munist Român, guvernul Republioil 
Socialiste România, întregul nostru 
popor își reafirmă solidaritatea cu 
lupta poporului frate vietnamez, pre
cum și hotărîrea de a acorda în con
tinuare Republicii Democrate Viet
nam, stat socialist prieten, Frontului 
Național de Eliberare, tot sprijinul 
material, politic șl moral".Interesele vitale ale păcii și securității internaționale cer încetarea definitivă a bombardamentelor americane asupra Republicii Democrate Vietnam, oprirea agresiunii S.U.A., retragerea trupelor americane și satelite din Vietnamul de sud, respectarea acordurilor de la Geneva din 1954, pentru ca poporul vietnamez să-și poată rezolva singur. în mod suveran, problemele sale vitale. Nu tncape nici o îndoială că năzuințele de libertate, pace și progres ale poporului vietnamez, exprimate cu claritate tn programul Frontului Național de Eliberare și în poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam se vor împlini, cauza dreaptă a poporului vietnamez va învinge.

Gabriela BONDOC

Lawrence O’Brien, care a condus 
campania electorală a lui John Ken
nedy în 1960, se va afla acum în 
fruntea campaniei prezidențiale a lui 
Humphrey. O'Brien a demisionat din 
postul de ministru al poștelor cu cîte- 
va luni în urmă pentru a participa la 
campania preelectorală a senatorului 
Robert Kennedy. La puțin timp după 
asasinarea senatorului, el a anunțat că 
sprijină candidatura lui Humphrey.

★Peste 600 de persoane au fost arestate în cursul incidentelor care s-au produs zilele trecute la Chicago în timpul convenției naționale a Partidului democrat, incidente declanșate în urma intervenției unor puternice forțe polițienești împotriva participanților la o demonstrație organizată în semn de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Prin e cei arestați se află și 20 de delegați la convenție.

agențiile de presă transmit:
Reprezentanți din 15 țări 

în curs de dezvoltare, participă la lucrările Comitetului ad- hoc al O.N.U. pentru studierea folosirii pașnice a teritoriilor submarine din afara limitelor jurisdicției naționale, au propus o deolarație de principii care va fi adresată viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. în declarație se cere ca resursele submarine să fie folosite pentru binele întregii omeniri și îndeosebi pentru reducerea decalajului dintre țările industriale și țările în curs de dezvoltare.
Membrii echipajului ceI cinci pasageri ai avionului israelian „El Al“ au fost autorizați să părăsească teritoriul algerian. Ei au părăsit în dimineața de 31 august Algerul, ple- cînd la Roma pe bordul unui avion al companiei „Alitalia", anunță agenția France Presse.
în cadrul manifestărilor 

consacrate Zilei de 23 Au
gust, colectivul teatral Prekshapat din Calcutta, statul Bengalul de vest, a prezentat piesa „O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale. Piesa, tradusă în limba bengală de Amita Ay, s-a bucurat de o caldă primire din partea publicului spectator.

Sîmbătă seara a avut loc 
festivitatea inaugurăriicelul de-al 33-lea Tîrg internațional de la Salonic. A fost prezent premierul Papadopoulos, membri ai guvernului grec, șefi ai unor misiuni diplomatice și economice. Din partea română la inaugurarea tirgului au participat Nicolae Vasile, șeful reprezentanței economice a Republicii Socialiste România la Atena, și Constantin Buciu, director comercial al pavilionului întreprinderilor de export ale României.

Recent, prototipul avionului supersonic franco-britanic „Concorde' a fă
cut o cursă pe pista de încercare, în Franța. In fotografiei „Concorde" 

la ieșirea din uzină

Situația din Congo
(Brazzaville)BRAZZAVILLE 31 (Agerpres). — Potrivit informațiilor parvenite din Brazzaville, sîmbătă după-amiază situația din Congo (B) a continuat să se normalizeze. După cum se știe, în această țară a fost decretată starea de asediu în urma incidentelor declanșate în regiunea taberei organizației „Tineretul mișcării revoluționare naționale". Membrii acestei organizații au opus rezistența armată detașamentelor armatei naționale care au sosit în această tabără pentru a aresta cîți- va foști miniștri care s-au refugiat aici.Schimburi de focuri violente în regiunea taberei au avut Ioc vineri toată ziua și sîmbătă dimineața. Vineri seara, președintele Congou- lui a adresat un apel radiodifuzat tinerilor să Înceteze focul și să „se alăture fraților lor din armata națională".într-un comunicat transmis sîmbătă după-amiază de postul de radio „Vocea revoluției congoleze" se arată că situația din tabăra de tineret aflată în apropierea capi-

STARE DE 
ASEDIU ÎN 
PARAGUAY

ASUNCION 31 (Agerpres). — Dic
tatorul Paraguayan Alfredo Stroessner a 
decretat starea de asediu pe timp de 
90 de zile în patru departamente ale 
țării, în urma zvonurilor privind pregă
tirea unei lovituri de stat. Stroessner, 
care a venit la putere în 1954 printr-o 
lovitură de stat și al cărui guvern se 
menține în condițiile existenței aproape 
permanente a stării de urgență, a de
clarat că „măsura luată are scopul de 
a combate forțele subversive din țară".

®

Puternic cutremur în 
Iran. Agenția France Presse relatează din Teheran că sîmbătă după-amiază, în provincia Khorasan, la aproximativ 600 km de capitala țării, s-a înregistrat un cutremur de o deosebită violență, care a provocat mari distrugeri în numeroase orașe și sate. Datorită imposibilității de a comunica cu regiunea sinistrată, nu se cunosc pînă în prezent urmările exacte ale acestui cutremur. Guvernul și diverse societăți au luat măsuri excepționale în vederea acordării ajutorului necesar sinistrați- lor.

Aproximativ 30 de soldați 
ai trupelor coloniale portu
gheze au fost uciși de către forțele Mișcării populare de eliberare a Angolei, între 10 și 15 august, se arată într-un comunicat dat publicității la Brazzaville. Comunicatul a- daugă că în luptele care au avut loc în regiunea Cabinda forțele patriotic® angoleze au distrus și capturat o mare cantitate de armament.

Curtea Superioara Fede* 
rală de Apel din Brasilia a 
respins 0 cerere de anulare a domiciliului forțat impus fostului președinte al Braziliei, Janio Quadros. A- cesta se află în prezent exilat în localitatea Corumba (statul Matto Grosso).

Reprezentanți ai unor or
ganizații ale populației de 
culoare din S.U.A. »-au reunit într-o conferință în orașul Philadelphia, la care, potrivit agenției U.P.I., sînt discutate problemele privind crearea unui gen de „miliție" care să-i apere pe negri împotriva provocărilor rasiștilor.

talei s-a normalizat. In acest comunicat nu se precizează însă dacă încetarea focului a survenit în urma unui acord sau ca rezultat a înăbușirii rezistenței de către detașamentele armatei naționale. Deși activitatea în capitala congoleză cunoaște o revenire la normal, în comunicat se subliniază că starea de asediu decretată cu o zi în urmă continuă să rămînă în vigoare pînă la noi ordine.
YEMEN

Ciocniri violenta 
intre forțele 
guvernamentale 
și rebeliReferlndu-se la evenimentele din Republica Arabă Yemen, unde în ultimele zile a avut loc o tentativă de lovitură de stat, agenția France Presse arată că situația din această țară se menține confuză. Radio Sanaa a anunțat într-un scurt comunicat că încercarea complotiștilor de a răsturna regimul aflat la putere a eșuat și că numeroși ofițeri superiori, care-1 sprijineau pe colonelul Abdallah Abdel Rakib, fostul șef de stat major al armatei, au fost arestați. ' Se pare, totuși — adaugă agențiLj< France Presse — că unitățile loiale* guvernului generalului Hassan El Amry n-au înăbușit complet complotul. Potrivit informațiilor parvenite din Cairo, mai multe unități rebele sînt încă în luptă cu forțele armate. Ciocniri violente s-ar fi desfășurat în ultimele două zile chiar la Sanaa. Nu se știe nimic despre soarta unor miniștri care au fost luați ostatici de către rebeli.

® ® B il □

Președintele Makarios Ia
Roma. După un turneu ,jricial de mai multe zile în Finlanda, Suedia și Danemarca, președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, însoțit de ministrul său de externe, Spyros Kypria- nu, a sosit sîmbătă la Roma. In capitala Italiei președintele Makarios va avea o întrevedere cu regele Constantin al Greciei. El nu a precizat scopul convorbirilor de la Roma.

Venezuela. Sonde și palmieri In gol
ful Maracaibo

Remaniere ministerială 
în Tanzania. La Dar Es saiaam s-a anunțat oficial că președintele Tanzaniei, Nyerere, a creat un nou minister și a făcut unele schimbări în actualul guvern. Noul minister va purta denumirea de Minister al Administrației Locale și al Dezvoltării Rurale și se va afla sub conducerea directă a cancelariei președintelui țării.

Cel mai maro teatru al 
Greciei antice a fost descoperit în timpul unor lucrări de excavare, efectuate în apropierea Larissei. Primele săpături au scos lâ suprafață cî- teva rînduri de bănci din marmură albă, precum și scările de intrare în incinta teatrului, care se presupune că avea 10 000 de locuri. Intr-o declarație făcută presei, directorul antichităților din Tesalia, Teoharis, a subliniat că această impunătoare construcție a Greciei antice datează din secolul al II-lea î.e.n.

La 1 august 1S68 ca
pitala Japoniei număra 
11 338 231 locuitori, anunță Departamentul de statistică al municipalității din Tokio.
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