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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU• >

Din toate coifurile României socialiste continuii să sosească pe adresa 
Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal sute de telegrame și scrisori în care organe și organizații de partid, 
colective ale unor întreprinderi și instituții, reprezentanți ai celor mai 

■diverse categorii sociale își exprimă devotamentul față de politica internă 
și externă a partidului și statului, adeziunea deplină la Declarația Marii 
Adunări Naționale, a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. Telegramele 
și scrisorile sosite înfățișează imaginea hotăririi întregului popor de a-șî 
spori eforturile pentru înfăptuirea directivelor Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara 
noastră și înaintarea României pe drumul comunismului.

în cursul zilei de joi, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț și 
Dumitru Popa, prim-secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul general al Capitalei, au făcut 
o vizită de lucru în întreprinderi industriale din București.

în cadrul vizitei, conducătorii de partid și de stat s-au 
întîlnit cu muncitori, tehnicieni și ingineri, cu reprezen
ta; ai organelor de conducere ale întreprinderilor, ai 
org tv,zațiilor de partid, s-au interesat de stadiul îndepli
nirii planurilor de producție, de măsurile întreprinse pen
tru realizarea sarcinilor prevăzute pe anul în curs și pe 
întregul cincinal. '

Salutînd cu entuziasm pe conducătorii de partid și de 
stat, oamenii muncii din întreprinderile vizitate și-au 
exprimat botărîrea lor unanimă de a-și consacra toate 
forțele, toată priceperea realizării obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. și de Conferința Națională a 
partidului în vederea ridicării pe o treaptă superioară a 
întregii activități economice. Prin numeroase manifestări 
de dragoste și atașament față de partid, față de conducerea 
sa, ei au dat glas fermității neabătute cu care întregul 
nostru popor înfăptuiește politica internă și externă a 
partidului și statului, sarcinile mărețe ale edificării 
României socialiste.

L’Primul popas s-a făcut la uzina „Vulcan" — una dintre cele mai vechi întreprinderi bucureștene — devenită astăzi o puternică unitate a industriei noastre constructoare de mașini. Numele uzinei evocă vechi tradiții de luptă revoluționară ale clasei noastre muncitoare, preluate astăzi și întărite de un colectiv de oameni ai muncii cu- noscuți prin hărnicia lor, prin priceperea și abnegația cu care contribuie la dezvoltarea ecpnomică a patriei, la desăvîrșirea operei de construcție socialistă în România.Cu sentimente de mîndrie pentru înfăptuirile prezentului, cu puternice manifestări de atașament •față de partidul comunist care conduce întregul nostru popor drumul construcției socialiste, întîmpinat oamenii muncii uzina „Vulcan" .partidului și marii uzine deschis larg — le și uralele muncitorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți

pe au de la pe conducătorii statului. Porțile bucureștene -s-am - și în aplauze-

conducători ai partidului și statului sînt salutați cu căldură de ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, de' reprezentanți ai comitetului municipal de partid și ai consiliului popular municipal, de colectivul de conducere al întreprinderii.Pe hleea de la intrarea în uzină este așezată o machetă care ilustrează sugestiv actualul stadiu de dezvoltare a întreprinderii, reconstruită în proporție de 80 la sută în ultimii 15 ani, și perspectivele ei de dezvoltare. Directorul general al întreprinderii, Constantin Dumitrache, informează pe oaspeți despre noile capacități de producție construite în ultimul timp, despre eforturile colectivului pentru a asigura producerea de utilaje termoenergetice și petroliere pentru echiparea cu instalații unicate grele a combinatelor chimice și siderurgice, a industriei alimentare și a altor sectoare. Examinînd
(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,Doresc mai întîi de toate să vă adresez un salut călduros din partea conducerii de partid și de stat, dv., tuturor lucrătorilor din uzina „Vulcan", (aplauze prelungite, 
urale). Uzina dv. este cunoscută din punctul de vedere al capacității sale de producție, dar mai ales din punct de vedere al trecutului său revoluționar, al capacității de luptă a muncitorilor.. Cunosc mai de mult uzina dv. ; încă din anii ilegalității noi am avut aici o puternică orga-- nizație de partid și de tineret; în timpul insurecției care a dus la răsturnarea dictaturii fasciste, în lunile și anii care au urmat, muncitorii de la Vulcan au constituit un detașament activ în lupta împotriva reacțiunii, pentru cucerirea puterii de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, pentru făurirea socialismului în patria noastră, (aplauze puternice)Un aport însemnat a adus uzina dv. la înfăptuirea programului construcției socialiste ; această întreprindere este o expresie grăitoare a marilor succese pe care România le-a obținut pe calea industrializării în anii edificării societății noi. De la 1 400—1 500 de muncitori cîți avea — dacă mi-aduc bine aminte — în 1945—46, uzina „Vulcan" a ajuns astăzi la aproape 6 000 de salariați — muncitori de înaltă calificare, care reușesc să dea o producție de înaltă ingineri și tehnicieni gătiți.în continuare.Ceaușescu s-a referit ' statări făcute în cursul vizitei în uzină. Tovarășii mi-au arătat noi prototipuri de cazane despre care mi s-a spus că ating parametri foarte ridicați, echivalați cu cei obținuți pe plan mondial. Este un lucru bun, tovarăși, că, îndeplinind 

tehnicitate, temeinic pre-tovarășuV la unele con-

directivele partidului și guvernului, reușiți să realizați o asemenea înaltă tehnicitate, asigurând înzestrarea economiei noastre cu cazane de cea mai bună calitate.Tovarășul Ceaușescu a felicitat din toată inima colectivul uzinei pentru rezultatele obținute în acti- ' vitatea de producție.Conducerea uzinei — a spus în continuare secretarul general' al C.C. al' P.C.R. — ne-a vorbit de preocupările pentru dezvoltarea întreprinderii pînă în -1970, pentru perfecționarea și ridicarea nivelului tehnic al producției? Aceste sarcini sînt pe măsura capacității acestui minunat colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni. Noi avem deplina convingere că dv. nu numai că veți îndeplini obiectivele pe care vi le, propuneți, dar veți reuși să le și depășiți. Vă dorim succese' în această muncă, 
(aplauze prelungite).Ceea ce întreprindeți dv. reprezintă o parte a efortului general al clasei noastre muncitoare, al poporului nostru, de a înfăptui Directivele trasate de Congresul al IX-lea al partidului, de a face ca desăvîrșirea construcției socialiste să înregistreze în România pași tot mai fermi, de a asigura creșterea puterii materiale a țării, de a contribui la ridicarea nivelului general de viață al maselor, de a con- , tribul la întărirea capacității de luptă și de apărare a tre socialiste, (urale 
plauze prelungite).Sîntem conștienți noastră, a comuniștilor, este aceea de a face totul pentru a asigura mersul înainte al țării noastre pe calea desăvârșirii socialiste. Sîntem conștienți că fiecare popor își aduce contribuția la cauza socialismului în primul rînd în măsura în care asigură progresul socialismu

patriei noas-
puternice, a-că datoria

lui în propria țară, creșterea forței materiale și spirituale, a societății socialiste, sporirea forței de apărare a țării ; prin aceasta, contribuim la creșterea forței generale a sistemului socialist, la cauza păcii în întreaga lume, (aplauze,, 
uralc).în împrejurările de astăzi, noi considerăm că trebuie să acționăm pentru a contribui la depășirea situației grele create în relațiile dintre țările socialiste și în mișcarea comunistă și muncitorească, la găsirea căilor de întărire a colaborării și unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, de întărire a frontului comun antiimperialist. Numai așa ne îndeplinim îndatorirea noastră națională și1 internaționalistă și în același timp putem să-i împiedicăm pe imperialiști să atenteze la securitatea vreunei țăfi socialiste; Numai astfel putem asigura triumful păcii și socialismului în lume, (aplauze, urale prelungite).în încheiere, tovarășul Ceaușescu a mulțumit colectivului de la uzina „Vulcan" pentru primirea călduroasă, pentru manifestarea caldă la adresa conducerii de partid și de stat. în aceste manifestări, ca și în manifestările întregului popor, noi vedem — a spus tovarășul Ceaușescu — o expresie a identității politicii partidului cu interesele vitale ale întregii noastre națiuni, cu interesele generale ale socialismului, (vii 

și puternice aplauze). Vă urez încă o dată succese în activitatea dv., închinată înfăptuirii programului Congresului al IX-lea de desăvârșire a construcției socialiste, de întărire a patriei noastre socialiste, de ridicare a bunăstării întregului popor. Vă doresc multă sănătate și fericire la toți, (aplauze 
prelungite, urale).

„Considerăm că măsurile luate de către conducerea înțeleaptă a partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfectionarea tuturor domeniilor de activitate sînt expresia cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre și, în a- celași timp, reflectă aplicarea, în mod creator în condițiile țării noastre, a teoriei marxist-leniniste de edificare a socialismului și comunismului — se arată în telegrama activului Comitetului județean de partid Buzău. Dezvoltarea democrației socialiste, care ă urmat mai ales după Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului, a stimulat puternic participarea largă a tuturor păturilor populației, inițiativa lor creatoare la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru, la viața economică, politică și socială. Constituie o mîndrie patriotică pentru noi toți faptul că în anii construcției socialiste am reușit să facem pași uriași pe drumul industrializării, al unei agriculturi moderne, al dezvoltării științei, culturii, învățământului, că bunăstarea întregului nostru popor crește zi de zi.Documentele adoptate de plenara Comitetului Central al P.C.R., de sesiunea extraordinară a M.A.N., recenta declarație a Comitetului Executiv al Comitetului Central și cu- vîntările rostite de dumneavoastră, tovarășe "Nicolae Ceaușescu, au stîrnit un profund ecou în rîndurile tuturor oamenilor muncii din județul nostru. Aprobăm cu toată fermitatea activitatea neobosită a Comitetului Central și a guvernului tării noastre,, eforturile susținute și stăruitoare depuse de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndreptate spre protno- varea în relațiile Internationale a principiilor sacre ale independentei.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază, într-o vizită protocolară, pe ambasadorul 
Telegramă

Excelenței sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România IBUCUREȘTIProfund mișcat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze în numele dv. personal, al Consiliului de Stat și al poporului român prieten, cu prilejul cutremurului care a lovit provincia Khorassan, țin să exprim Excelenței Voastre, din partea poporului meu și a mea personal, mulțumirile noastre vii pentru această dovadă de simpatie și prietenie.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului

suveranității, neamestecului în treburile interne, respectului, reciproc, ale. întăririi pe această bază a unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.încredințăm conducerea partidului că toți comuniștii, muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii de pe meleagurile buzoiene, la fel ca întregul nostru popor, își vor spori eforturile și vor munci fără preget pentru îndeplinirea mărețului program de dezvoltare multilaterală a României libere și independente".„Adunarea intelectualilor din municipiul Timișoara, oameni de știință, artă și cultură, cadre din economie, medici și juriști, își exprimă încrederea nețărmurită în politica internă și externă a partidului și statului nostru — se arată într-o telegramă. Continuînd mărețele idealuri de libertate și dreptate socială care au a- nimat de secole lupta poporului nostru, linia politică de construire a socialismului, promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, ne luminează tuturor pașii pe calea făuririi unei vieți prospere și fericite, astfel ca fiecare să se poată bucura în pace și libertate de roadele muncii sale.Conștienți pe deplin de îndatoririle ce lg avem față de patria noastră socialistă, sîntem hotărîti să contribuim cu toată capacitatea și energia noastră la munca clocotitoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a întregii intelectualități, pentru dezvoltarea unei puternice industrii, pentru o a- gricultură avansată, pentru înflorirea patrimoniului științific și cultural al poporului nostru.
(Continuare în pag. a XV-a)

Republicii Arabe Unite Ia Bucur rești, Mohamed Fahmy Hamad, în legătură cu apropiata sa plecare definitivă din țara noastră.(Agerpres)

timpul mitingului de la uzina „Vulcan*

Calculatorul electronic 
supraveghează calitatea 

oteluluiLa Combinatul siderurgia Hunedoara.a fost introdus cu ajutorul calculatorului electronic un sistem automatizat de urmărire continuă a calității oțelului și laminatelor. Buletinele de analiză chimică, întocmite la elaborarea șarjelor de oțel, sînt expediate la calculator și înregistrate pe film' magnetic. Sînt prelucrate apoi datele privind caracteristicile fizico- mecanice ale laminatelor obținute din aceeași șarjă sau din aceeași marcă de oțel, în acest fel se analizează nivelul calitativ al metalului, putîndu-se semnala . operativ deficiențele de calitate apărute, pentru a fi înlăturate. Acum se studiază introducerea sistemului de efectuar», cu ajutorul calculatorului e- lectronic,. a evidenței cantitative — în raport cu cerințele producției — a celor 13 500 sortimente de materii prime și materiale ce se utilizează la combinat.
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în mijlocul muncitorilor de la moderna fabricâ de nasturi

Salutul adresat de tovarășul
Kmlae Ceaușestu 

muncitorilor întruniți 
la mitingul de la Fabrica 

de stofe de mobilă

(Urmare din pag. I)

cu atenție macheta diverselor construcții, tovarășul NicolaeCeaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de stadiul de execuție al fiecărui obiectiv, de măsurile .ce, se întreprind pentru punerea 10'r în funcțiune la termenul stăbilit.Vizita de lucru a continuat în «ecțiile principale ale întreprinderii. La această oră, activitatea este deosebit de intensă. In vuietul continuu din secția mecanică este greu să poți urmări explicațiile date de către inginerul-șef de concepție, Romeo Vîrgolici. Cu toate acestea, aflăm că în prezent în a- ceastă secție se realizează un important lot de reductoare pentru unitățile de pompaj, după ce, mai înainte, a fost îndeplinită cu succes comanda pentru primele reductoare ale podurilor rulante de mare capacitate livrate marelui Combinat siderurgic de la Galați. Producția acestei secții este consacrată în proporție de 70 la sută exportului în diferite țări ale lumii, printre care Argentina, Cuba, Iugoslavia, R.D. Vietnam, Turcia și altele.Conducătorii de partid și de stat sînt invitați apoi să viziteze stația de experimentare a cazanelor. în producția de cazane de aburi uzina deține un loc de frunte în industria noastră constructoare de mașini — primele agregate de acest fel fiind realizate aici cu peste 50 de api în urmă. Tipul de cazan aflat acum în experimentare reprezintă un veritabil model, perfecționat, o mîndrie a constructorilor săi. El produce zece tone de abur pe oră și, expediat beneficiarilor gata montat, poate fi transportat cu ușurință. Alături, tot în stadiul de experimentare, se află cazanul de 2 Gigacalorii pentru apă fierbinte, o altă realizare importantă a constructorilor de la „Vulcan". în prezența conducătorilor de partid și de stat, agregatul este pus în funcțiune. Instalațiile sale înregistrează cu exactitate funcționarea ; în numai 40 de secunde a și fost produsă apa fierbinte. Cazanul poate încălzi 120 de apartamente. Specialiștii uzinei precizează că parametrii acestui nou tip de cazan se situează la nivelul celor mai perfecționate agregate de acest fel cunoscute în lume. Cazanul va intra în producție anul viitor și va cuceri, desigur, interesul și prețuirea constructorilor de locuințe din țara noastră.Se vizitează apoi atelierul de mecanică grea, unde se produc unități de pompaj și diverse tipuri de utilaje pentru siderurgie și industria alimentară.în secția de cazangerie atrag atenția uriașele rezervoare pentru centralele termoelectrice. Conducătorii de partid și de stat sînt informați că primul din aceste rezervoare a fost montat la Termocentrala de la Pitești, urmînd ca tot aici, precum și la Termocentrala de la Suceava să fie expediate în curînd alte cazane de acest tip. Specialiștii uzinei prezintă metodele prin care urmăresc calitatea produselor. Indicatoare luminoase atrag atenția că în laboratorul de defectosco-

pie a sudurilor sînt folosite raze X și raze gama. în momentul vizitei în laborator se făcea contro-. Iul unei mori de ciment cu o capacitate de 150 mc pe oră — unul din produsele în care uzina „Vulcan" deține o temeinică specializare. ■Ultima secție vizitată este și cea mai nouă cTin uzină : hala de țe- vărie, o construcție suplă, modernă, unde se realizează întregul sistem de țevi pentru cazanele de abur și apă caldă. O echipă de sudor; lucra intens la realizarea blocului de colț pentru un cazan de 50 Gigacalorii ce urmează a fi livrat Uniunii Sovietice. Sînt aplicate la această amplă lucrare metodele cele mai moderne de sudură automată care asigură o calitate superioară și o execuție într-un termen scurt.Pretutindeni, în secțiile vizitate, oamenii muncii au întîmpinat cu căldură, cu dragoste, pe oaspeți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit la diferite locuri de muncă, 
a stat de vorbă cu lucrătorii, feli- citîndu-i pentru- realizările lor.în acest timp, în curtea uzinei s-au strîns numeroși oameni ai muncii. Pe platforma unui autocamion se improvizează o tribună, întregul colectiv al marii uzine bucureștene este dornic să asculte cuvîntul secretarului general al Comitetului Central al partidului, să-și afirme din nou cu toată vigoarea atașamentul hotărît față de partid, voința neclintită de a înfăptui înaltele principii ale politicii sale marxist-leniniste. A- cestei voințe, acestei hotărîri i-a dat glas secretarul comitetului' de partid din uzină, Ion Gheorehe : „Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei „Vulcan" — a spus el — sînt, prin munca și eforturile lor, prin conștiința și toate simțămintele lor, alături de partid, de conducerea sa încercată, sprijină neclintit și aprobă cu deplină încredere politica înțeleaptă și clarvăzătoare, profund principială a partidului și statului nostru, îndreptată spre înflorirea patriei so

CU ENTUZIASM Șl HOTĂRlRE 
UNANIMĂ, PENTRU ÎNDEPLINIREA

SARCINILOR CINCINALULUI

De la uzina „Vulcan" conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre noua platformă industrială din zona de sud-vest a Capitalei, unde în cursul actualului cincinal s-au construit noi și puternice unități ale industriei ușoare. întregind potențialul industrial al Capitalei, îmbogățind paleta de produse pe care o dă economiei naționale industria bucureșteană, oferind noi posibilități de afirmare 

cialiste, spre triumful ideilor socialismului și comunismului. In aceste zile urmărim cu înaltă prețuire, cu admirație și profundă înțelegere activitatea neobosită, plină de responsabilitate și fermitate revoluționară, desfășurată de conducerea partidului .nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru ca. în soluționarea grelelor probleme care au apărut pe arena internațională, să triumfe rațiunea, respectul libertății și demnității popoarelor, al înaltelor principii ale independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne. Vă asigurăm, dragi tovarăși, pe dumneavoastră iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vizita pe care ați făcut-o în uzina noastră reprezintă pentru noi toți un act de mare satisfacție și bucurie ; ea ne dă noi imbolduri în muncă și ne insuflă noi energii, ne întărește și mai mult hotărîrea de a închina energia brațelor și cutezanța minții înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce ne revin din mărețul program adoptat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului".în uralele îndelungate ale mulțimii a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a cărui cuvîntare, ascultată cu mare interes, a fost subliniată în repetate rînduri de aclamații și lozinci ce dădeau glas aprobării înflăcărate a întregii politici a partidului, a .statului nostru socialist. (Cuvîntarea 
se publică în pagina I a ziarului).Vizita în această modernă unitate industrială a Capitalei a luat sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm popular. Alături de muncitorii uzinei se află numeroși cetățeni din cartier, care, aflînd de prezența conducătorilor de partid și de stat, s-au adunat la porțile întreprinderii pentru a da glas simță- mintelor de dragoste și devotament față de Partidul Comunist Român și conducătorii săi, față de nobilele idei ale socialismului și păcii pe care le promovează cu consecvență neabătută partidul nostru.

în munca creatoare unui mare număr de cetățeni din această parte a orașului, noua zonă completează „inelul" industrial care se impune tot mai pregnant în peisajul de azi al Bucureștiului.Primul obiectiv vizitat aici este 
FABRICA DE STOFE DE MOBILA, Unitate intrată în funcțiune la începutul anului 1965. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt 

întîmpinați la intrarea în fabrică de tov. Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare, ing. Gheorghe Barna, directorul fabricii, de un mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni, care ovaționează - îndelung pentru partid, pentru Comitetul său Central.Prezentîrid dezvoltarea acestei u- nități, directorul fabricii arată că tînărul colectiv de aici și-a însușit într-un termen scurt tainele tehnicii moderne, dînd produse de bună calitate, îndeplinind și depășind sarcinile de plan. începîndu-și activitatea cu cinci articole, fabrica produce în prezent un număr de 35 de sortimente, iar în anul 1969 și-a propus să'prezinte la contractare pentru consumul intern • și pentru export un număr de 4.5 de noi articole, într-o gamă variată de modele și culori.întreaga fabrică stă sub semnul noului. Halele curate și luminoase, utilajul modern de înaltă tehnicitate demonstrează grăitor grija statului nostru pentru crearea celor mai bune condiții de muncă și de viață colectivului acestei moderne întreprinderi.Conducătorii de partid și de stat vizitează secțiile de țesătorie, pre- parație și vopsitorie, oprindu-se lingă mașinile moderne, discutînd cu muncitorii, apreciind hărnicia și iscusința acestui colectiv care contribuie prin produsele pe care le realizează la confortul și la înfrumusețarea căminelor noastre.Oaspeții sînt informați că în anul acesta colectivul întreprinderii și-a propus să depășească producția de țesături cu 8 la sută, efeea ce va reprezenta peste 200 000 mp de stofe de mobilă — și' să realizeze o creștere a producției valorice de peste 23 la sută, echivalînd cu mal bine de 19 milioane lei. Produsele acestei tinere unități și-au căpătat de pe acum o bună apreciere șl peste hotare. 50 la sută din țesăturile de stofă de mobilă create aici sînt destinate exportului în U.R.S.S. și în alte țări din Europa, Asia șl Africa.La încheierea vizitei, în marea hală a țesătoriei are loc un însuflețit miting la care iau parte sute și sute de muncitori din această secție și din secțiile apropiate.Mulțumind pentru înalta ci'nsta pe care conducătorii de partid și de stat au acordat-o colectivului acestei fabrici prin prezența lor aici, ing. Gheorghe Barna, directorul fabricii, a exprimat angajamentul întregului colectiv al întreprinderii de a munci cu toate forțele pentru a da viață sarcinilor ce-i revin din planul de stat.„Vizita dumneavoastră conștituie pentru noi o adevărată mîndrie — a spus directorul întreprinderii. Folosim acest prilej pentru a ne exprima adeziunea totală la politica internă și externă a partidului nostru, atașamentul nostru neclintit pe care îl vom atesta prin noi fapte, prin îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de partid, de Comitetul Central în frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu".în uralele și aclamațiile celor prezenți a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși,Dați-mi voia să vă transmit un călduros salut din partea Comitetului Central, dv., întregului colectiv al Fabricii de stofe de mobilă — unul din tinerele noastre colective industriale, atît în ce privește experiența de producție cît și în ce privește vîrsta. Vă felicit din toată inima pentru rezultatele bune pe care le-ați obținut pînă acum în activitatea dv. (aplauze puternice).în scurta vizită pe care am făcut-o în fabrică am văzut o parte din rezultatele pe care le-ați obținut. Deși nu sîntem de specialitate, ne plac lucrurile frumoase și am constatat că realizați produse bune și frumoase. Prin aceasta vă aduceți contribuția, la fel ca toți oamenii muncii, la înfăptuirea hotăr- rîrilor Congresului al IX-lea de dezvoltare a industriei, de sporire a producției bunurilor de consum necesare bunăstării întregului po
por. (aplauze puternice). în manifestările dv. noi vedem expresia adeziunii depline la politica partidului și a guvernului de desăvîrși- re a construcției socialiste, de creștere a bunăstării întregului popor, de sporire a contribuției noastre la cauza socialismului în întreaga lume, (aplauze, urale).e în continuare, tovarășul Ceaușescu a. arătat că în con; dițiile de astăzi o îndatorire principală a comuniștilor din Ro- mânia, a muncitorilor, a întregului popor este de a-și înzeci eforturile pentru înfăptuirea programului e- laborat de Congresul al IX-lea, pentru întărirea forței socialismului în România, a prestigiului și influenței socialismului în întreaga lume.Subliniind încă o dată tinerețea acestei fabrici, tovarășul Ceaușescu a remarcat* că rezultatele obținute vorbesc despre priceperea și înțelepciunea oamenilor muncii din țara noastră, în stare să-și însușească în cel mai scurt timp o producție de înaltă calitate, să conducă cu pricepere cele mai perfecționate mașini. în felul acesta demonstrăm că socialismul deschide cele mai largi perspective pentru toți oamenii muncii, (aplauze puternice). Am devenit stăpîni pe mijloacele de producție, pe destinele patriei, unim toate eforturile pentru a asigura folosirea în cele mai bune condiții a mijloacelor materiale, a forței umane. într-un fingur scop, într-o singură direcție — făurirea socialismului. Ne mîn-, drim cu rezultatele pe care le avem. Știm în același timp că avem și lipsuri, că mai avem multe de făcut pentru a putea spune că am desăvîrșit socialismul în România. Avem însă suficiente forțe, suficientă capacitate de a realiza scopul 

La fabiica de store de mobila: partidului și conducătorilor săi, aclamațiile și ovațiile muncitorilor

pe care ni l-am propus și nimic în lume nu va împiedica România să desăvîrșească socialismul, să treacă, la construcția comunismului, (a- 
plauze puternice, urale).Pe noi ne bucură, de asemenea, și succesele și victoriile pe care le obțin țările socialiste în făurirea orînduirii noi ; noi știm că numai în măsura în care fiecare popor frățesc merge tot mai ferm înainte pe calea socialismului se asigură întărirea întregului sistem socialist, se accelerează triumful socialismului în întreaga lume, (aplauze). Ne produce amărăciune cînd în activitatea noastră avem insuccese și lipsuri, așa cum ne produce amărăciune cînd în alte țări socialiste se produc neajunsuri și lipsuri. Lipsurile noastre și ale altor țări socialiste ne preocupă pe toți, pentru că numai mersâl înainte al fiecărei țări servește cauza socialismului. De aceea, privim cu îngrijorare înrăutățirea relațiilor dintre țările socialiste și dintre partidele comuniste și acționăm pentru a împiedica agravarea lor, pentru a

BUNĂSTAREA ÎNTREGULUI POPOR-. 
ȚELUL SUPREM AL SOCIALISMULUI

Obiectivul următor al vizitei, FA
BRICA DE TRICOTAJE „TRICO- 
LANA", cea mai tînără dar și cea mai modernă unitate de acest fel din țară. Aici, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de directorul fabricii, ing. Benoni Co- man, de ing. Nicolae Turoilă, secretarul comitetului de partid, de alți conducători ai întreprinderii. O tînără oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu un frumos buchet de flori; sute de muncitoare îi salută cu urale pe conducătorii de partid și de stat.Intrată de curînd în funcțiune — în cursul lunii septembrie 1967 — eu 10 luni înainte de termenul fixat prin grafic, această unitate și-a cîștigăt rapid, prin produsele sale, un binemeritat prestigiu, atît în țară cît și peste hotare.Sînt vizitate sectoarele de tricotat coton și circulare — sectoare dotate cu utilaje din cele mai moderne. în 1970, cînd va intra în funcțiune cu întreaga capacitate, fabrica va da O producție anuală de 6 235 000 bucăți tricotaje, într-o varietate largă de modele — pentru 

întări unitatea sistemului socialist și a mișcării comuniste. Numai în această unitate vedem garanția victoriei socialismului, a asigurării păcii în lume, (aplauze puternice).în încheiere tovarășul Ceaușescu 
a urat din toată inima noi și noi succese în activitatea colectivului acestei întreprinderi pentru înfăptuirea sarcinilor din acest cincinal, pentru realizarea unei producții de calitate îr.Stă, frumoasă și durabilă, x- fiSîntem convinși — a spius secretarul general al C.C. al P.C.R. —• că veți îndeplini aceste sarcini. Vă dorim tuturor multă sănătate, 
(aplauze prelungite, urale).Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost subliniate în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze. Prin înflăcărate urale și ovații cei prezenți și-au exprimat recunoștința și adeziunea lor deplină față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de cauza scumpă a construcției socialiste în România.

bărbați, femei și copii. La secto- torul de creație, unde este organizată o interesantă expoziție cu peste 300 modele asimilate în producție, conducătorii de partid și de stat primesc în fața unei machete explicațiile în legătură cu dezvoltarea actuală și în perspectivă a acestei moderne unități a industriei ușoare românești în care vor lucra aproape 4 000 de muncitori. Sînt apreciate varietatea și fantezia modelelor, se dau recomandări cu privire la calitatea produselor și la reducerea prețului de cost.în marea hală a sectorului de tricotat are loc apoi un însuflețit miting care este deschis de ing. Nicolae Turcilă, secretarul comitetului de partid. Salutînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți conducători de partid și de stat, vorbitorul a subliniat hotărîrea a- cestui colectiv de a îndeplini toate îndatoririle ce-i revin în opera de industrializare socialistă a țării, de întărire a economiei patrieiîn aplauzele entuziaste ale sutelor de muncitori și muncitoare prezenți la miting, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
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STAT

Cuvîntarea tovarășului 
Nitolae Ceaușestu 

la mitingul de la fabrita 
„ Tritolana"

Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Am vrut, din obișnuință, să spun, mai întîi, „tovarăși", dar aici sînt mai mult femei așa că m-am corectat, (animație, aplauze).Vă rog să-mi dați voie, înainte de toate, să vă felicit — pe dv., colectivul acestei fabrici tinere, intrată nu de mult în producție, și care reprezintă unul din marile obiective ale industriei ușoare în cadrul actualului plan cincinal — și să felicit, totodată, pe lucrătorii din construcții care au reușit să îndeplhpască în bune condiții și Qa timp-' arcinile pe care le-au avut în realizarea acestui obiectiv! 
(aplauze, urale).După cum știți, în cadrul industrializării socialiste a țării, partidul nostru, punînd un accent deosebit pe industria grea, a acordat și acordă în actualul cincinal o atenție deosebită dezvoltării industriei ușoare, considerînd că aceasta este o necesitate vitală pentru a asigura ridicarea bunăstării întregului popor, (aplauze).Arătînd că au început să intre în producție o serie de întreprinderi prevăzute de planul cincinal pentru acest sector, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în continuare că, datorită atît necesităților apărute după definitivarea planului, cit și capacității organizatorice a ministerului. de.. țsgMsj SRre^eșși^ g pli’xului cincinăl.’pentri ? .ihâusttriaf S ușc&ră au fost suplimentate, încît pînă la sfîrșitul anului 1970 nu numai că se vor realiza obiectivele și sarcinile planificate, dar se vor crea și cîteva unități industriale în plus, se va realiza o producție suplimentară, satisfăcîndu-se astfel din ce în ce mai bine cerințele oamenilor muncii din patria noastră, 
(aplauze, urale).Am văzut cîteva din realizările dv. — a spus în continuare secretarul general al C.C. al P.C.R. — și trebuie să vă spun drept că le-am apreciat întru totul. Produr sele dv. mi-au făcut impresia că sînt frumoase și, fără îndoială, că atunci cînd vor fi îmbrăcate vor face ca femeile și fetele din ța;ra noastră să fie și mai frumoase, și mai minunate, (aplauze, urale).De ce ne preocupăm atît de mult de dezvoltarea industriei ușoare, în general a industriei bunurilor de consum ? Facem aceasta centru că în conceotia noastră de 

Puternică revărsare de entuziasm în marea hală de producjie a fabricii „încolona

comuniști, construcția socialistă presupune creșterea continuă a bunăstării poporului, atît materiale cît și spirituale. Or, creșterea bunăstării omului — țel pentru care noi facem totul și căruia îi închinăm întreaga noastră activitate — presupune condiții tot mai bune de hrană, de îmbrăcăminte, ele locuit. Numai într-un asemenea ansamblu se poate spune că într-adevăr făurirea socialismului corespunde năzuințelor comuniștilor, intereselor și dorințelor întregului popor, (a- 
plauze puternice).Este pentru noi un motiv de satisfacție să vedem cum încep să prindă viață, și să producă, unitățile pe care le-am imaginat și le-am prevăzut în planul cincinal. Transformarea acestor proiecte în realitate, intrarea în producție a noilor unități ale industriei noastre socialiste sînt atît o dovadă a capacității creatoare a poporului român, stăpîn pe munca sa și pe destinele sale, cît și o sursă de încredere că prevederile cincinalului vor fi pe 'deplin realizate, că vom putea asigura ridicarea pe o treaptă superioară a întregii dezvoltări a României socialiste.Știm că în activitatea economică mai persistă lipsuri, că mai avem multe de făcut pentru a asigura realizarea prevederilor cincinalului, jbgrțsîncă eforturi-m^$ț^h|ijip| de- 'să-Vîf'.șirii cons’tfubției- 'sdciăidste și făuririi societății în care oamenii să poată beneficia de tot ce a produs mai bun mintea omenească. Dar avem convingerea că drumul pe care mergem este un drum bun, iar rezultatele pe care le-am obținut dovedesc că socialismul și numai socialismul deschide posibilitatea înfăptuirii năzuințelor vitale și aspirațiilor oamenilor muncii, ale popoarelor, (aplauze prelungite, 
urale).Acordînd cea mai mare atenție sarcinilor propășirii țării noastre, ne preocupăm în același timp de dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare cu celelalte țări socialiste, știind că cu cît se vor întări aceste relații, cu atît se va asigura mai iute progresul fiecărei țări socialiste, întărirea și progresul socialismului în general, creșterea prestigiului și autorității sale în întreaga lume, (aplauze puternice).Partidul nostru se preocupă, în 

același timp, de dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate națiunile lumii, pentru că în societatea omenească de astăzi stabilirea unor raporturi de colaborare în toate domeniile de activitate, pe baza respectului reciproc, este o cerință primordială a consolidării păcii, (aplauze prelungite).Pe noi ne preocupă mult și ne îngrijorează situația care s-a creat în relațiile dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, agravarea unor divergențe, folosirea pentru rezolvarea a- cestor probleme a uqor metode de natură să înrăutățească și mai mult relațiile. Noi considerăm că mai presus de orice stă obligația tuturor comuniștilor, și mai cu seamă a comuniștilor din țările socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești de guvernămînt, de a face totul pentru a asigura colaborarea și unitatea țărilor socialiste, de a nu întreprinde nimic care să înrăutățească relațiile dintre aceste țări. Numai acționînd în direcția întăririi unității și colaborării ne îndeplinim îndatoririle față de propriul popor, cît și îndatoririle față de clasa muncitoare internațională, față de popoarele din întreaga lume ! (aplauze prelungite, urale, 
ovații).Partidul Comunist Român și guvernul patriei noastre consideră că trebuie să acționăm neabătut pe baza principiilor marxist-leniniste care pornesc de la egalitatea în drepturi între partidele comuniste și între statele spcialiste, de la respectul suveranității și independenței naționale, de la încredere și stimă reciprocă, de la solidaritatea internațională în lupta comună. Partidul nostru face totul pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de ^prietenie și colaborare dintre toate țările socialiste, pentru întărirea unității tuturor forțelor mișcării comuniste, a întregului front antiimperialist, (aplauze 
prelungite).Arătînd în continuare că fiecare colectiv de oameni ai muncii din România socialistă trebuie să-și aducă contribuția activă la îndeplinirea programului elaborat de Congresul al IX-lea, la desăvîrși- rea construcției socialiste în România. tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus în încheierea cuvîntării : Sîn- 

teți la începutul activității dv. A- veți o uzină minunată, instalații minunate. Trebuie bine folosite, bine îngrijite, pentru ca să realizați o producție de cît mai bună calitate, cît mai frumoasă, cît mai trainică și, în mod deosebit, cît mai ieftină. Ați început bine, și avem convingerea că veți reuși, într-un timp cît mai scurt, să realizați în întregime sarcinile ce vă sînt programate, să atingeți întreaga capacitate de producție proiectată. Vă dorim, din toată inima, tuturor tovarășelor și tovarășilor de aici, noi și noi succese în activitatea dv., multă sănătate și multă, multă fericire în viață, (aplauze, urale și 
ovații prelungite).

*în încheierea mitingului, ing. Be- noni Coman, directorul fabricii, a asigurat pe conducătorii de partid și de stat că muncitorii, inginerii și tehnicienii acestei tinere unități nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea întocmai a tuturor sarcinilor trasate de partid, pentru a-și aduce întreaga lor contribuție la susținerea eforturilor consecvente ale partidului și statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al întregului oo- por.în continuarea vizitei de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și’ de stat s-au oprit la noua și moderna 
FABRICA DE NASTURI situată în apropierea fabricii de tricotaje.La intrarea în întreprindere, oaspeții au fost întîmpinați de ing Mircea Constantinescu, directorul întreprinderii, și ing. Alexandru Pungaru, secretarul organizației P.C.R.Directorul întreprinderii prezintă conducătorilor de partid și de stat un scurt istoric al acestei unități a industriei noastre ușoare care a intrat în funcțiune la 1 decembrie 1967, cu o lună înainte de termenul prevăzut. Ca și în alte întreprinderi ale acestui sector, noua unitate industrială prelucrează materia primă produsă de industria chimică românească potrivit cerințelor pieței și ale economiei naționale. Tînăra fabrică, al cărei proces de producție este în întregime mecanizat și automatizat, are o capacitate du 600 milioane de nasturi pe an — peste 80 de sortimente — într-o bogată și variată gamă de modele, culori și mărimi. Producția întreprinderiisatisface cerințele economiei și, chiar din primele luni, a început să exporte produsele șale în cincițări. La intrarea cu întreaga capacitate în producție — în mai-iunie 1969 — se va realiza o productivitate a muncii de 125 000 lei de salariat. Prin produsele realizate pînă în prezent s-a acoperit 20 la sută din valoarea investițiilor.Secretarul general al C.C. al P.C.R. și ceilalți conducători de partid și de stat vizitează apoi secțiile de pregătire a semifabricatelor și de prelucrări mecanice, ca și secția de ambalaj, unde nu numai utilajele, ci și construcția corespund celor mai înalte cerințe ale tehnicii moderne. Halele, puternic

Cercetînd noile produse realizate de colectivul fabricii „Tricolana*luminate, prin cupolete transparente, amplasate în tavan, instalațiile de climatizare a atmosferei, totul oferă muncitorilor condiții optime de lucru.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat urmăresc diferitele faze ale procesului de producție, se interesează de rezultatele și preocupările colectivului, subliniind necesitatea îmbuhătățirfi continue a calității produselor și reducerii prețului de cost.Se.S> vizitează apoi expoziție întreprinderii u" și a sectorului de prelucrare a maselor plastice din cadrul Ministerului Industriei Ușoare. într-un prim stand sînt prezentate diferite tipuri de nasturi și accesorii din mase plastice pentru încălțăminte și îmbrăcăminte: în alt stand sînt înfățișate, într-o bogată varietate, articole de menaj și marochinărie, produse

Cuvîntul de salut rostit de 
tovarășul Nitolae Ceaușestu 
h inîAgal de la fabrita

Dragi tovarăși,■ Vă rog să-mi dați voie să adresăm colectivului dv., care și-a început recent activitatea, cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute în muncă și un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului. (aplauze, 
urale).întreprinderea dv. este una din multele întreprinderi ale industriei ușoare prevăzute a fi realizate în acest cincinal. Am vizitat în cursul acestei zile încă două asemenea întreprinderi. Aceasta este a treia. E o dovadă elocventă că programul stabilit de partid pentru dezvoltarea industriei ușoare se realizează cu siicces, că conducerea ministerului, toți oamenii muncii din construcții și din industria ușoară îndeplinesc în bune condiții sarcinile ce le revin din programul elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, (aplauze).Deși de dimensiuni mici, produsele dv. sînt importante pentru că fără ele nu se pot face nici rochii, nici pulovere, nici haine, iar dacă sînt frumos executate ele ajută confecțiile și tricotajele să capete un aspect mai plăcut. Din cele văzute aici, atît cît ne pricepem noi, putem aprecia că faceți lucruri bune. Credem însă că le puteți face și mai frumoase. Vă felicităm pentru ceea ce ați făcut pînă acum si vă dorim rezultate tot mai bune în activitatea dv (aplauze, urale).Vedeți, numai în această zonă a Capitalei, în cîțiva ani de zile, s-au construit cîteva întreprinderi cu aproape 15 000 de muncitori. Alături s-a construit de fapt un oraș 

ale fabricii „.Jimbolia". Se vizitează în continuare standurile cu bunuri de consum pentru deservirea turiștilor, articole de menaj, jucării pentru copii, covoare din linoleum, PVC pentru industria constructoare de mașini, perii pentru uz casnic și industrial — produse ale întreprinderii „Muntenia" din București, „Viitorul" din Oradea și ale altor unități ale industriei u- șoare. Sînt produse care, prin varietatea și calitatea lor, oglindesc avîntul industriei noastre ușoare, marcînd înfăptuirea neabătută .a prevederilor stabilite de Congresul al IX-lea, a sarcinilor ce revin acestui important sector al economiei noastre naționale. Producția sectorului de'prelucrarea maselor plastice din Ministerul Industriei U- șoare a crescut în ultimii trei ani de la 4 000 la 17 000 tone anual.La încheierea vizitei, în secția de preparație a întreprinderii a avut loc un însuflețit miting. Părăsind 

nou, unde locuiesc și vor locui zeci de mii de oameni ai muncii din București. Toate acestea arată cu câtă grijă acționează partidul nostru pentru a asigura ridicarea bunăstării poporului — țelul suprem al întregii politici a partidului și statului nostru socialist, 
(aplauze prelungite).In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușpscu a spus : Cunoașteți preocupările din ultimul timp ale partidului și guvernului nostru îndreptate spre depășirea încordării existente între țările socialiste și între partidele comuniste, pentru restabilirea relațiilor de încredere și colaborare dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste, Pentru întărirea unității lor în lupta 'împotriva dușmanului comun. Noi considerăm că trebuie să punem mai presus de orice ceea ce ne unește,, și care este fundamental și preponderent, (aplauze 
puternice, urale). în aplauzele dv., în manifestările călduroase cu care ne-ați întîmpinat vedem aprobarea deplină a politicii partidului nostru. Această politică este urmată cu încredere de întregul nostru popor, pentru că ea garantează ridicarea României pe culmile tot mai înalte ale civilizației și progresului, asigură desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră, contribuie la întărirea unității țărilor socialiste, la victoria cauzei păcii în întreaga lume, (aplauze 
îndelungate, urale).Dați-mi voie să vă urez din toată inima noi și noi succese în activitatea dv, multă sănătate și multă 

pentru o clipă mașinile, sute de muncitori și muncitoare se adună în jurul conducătorilor de partid și de stat, salutîndu-i cu urale și ovații, trăind din plinul inimii bucuria de a-i avea în mijlocul lor în această zi. Dînd expresie acestor sentimente de recunoștință, de bucurie, de înflăcărată dragoste pe care întregul colectiv le poartă conducătorilor României socialiste, ing. Mircea Constantinescu, directorul întreprinderii, a spus : „Vă mulțumim, iubiți conducători, pentru munca voastră nobilă consacrat;^ înfloririi patriei, pentru grija cu' care vegheați destinul României socialiste, pentru eforturile perseverente și înțelepte cu care luptați pentru întărirea și consolidarea prieteniei dintre țările socialiste, pentru unitatea mișcării comuniste mondiale". în aplauzele entuziaste ale colectivului, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

fericire, (vii aplauze, urale, ovații 
prelungite).

★Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost întreruptă în repetate rînduri cu urale și ovații. Adunarea ia sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm, de adeziune hotărîtă și deplină la politica partidului și statului — politică ale cărei roade fac zi de zi tot mai bogată și înfloritoare patria noastră, România socialistă.După încheierea vizitei în întreprindere. conducătorii de partid si de stat străbat aleile și străzile noului cartier bucureștean — Drumul Taberei. Completînd priveliștea urbanistică a Capitalei noastre cu un nou și vast ansamblu arhitectonic, acest cartier, care cuprinde mii de apartamente, a extins pe orizontală și mai ales pe verticală Bucureștiul. adâugîndu-i noi frumuseți. Locatarii noilor blocuri — mii și mii de oameni — salută cu căldură, de la ferestre, din balcoane sau de pe marginea trotuarelor trecerea conducătorilor de partid și de stat.
★Vizita conducătorilor de partid șl de stat în întreprinderile bucurește- ne a prilejuit o nouă și puternică manifestare a dragostei .și a atașamentului oamenilor muncii pentru partid și guvern, a hotărîrii lor de a urma cu fermitate politica partidului nostru, în care sînt întruchipate strălucit idealurile și năzuințele- întregului nostru popor, destinul fericit al României socialiste.
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Este fructificat 
potențialul creator

al școlilorLa formarea și perfecționarea măiestriei instructorului formațiilor artistice de amatori a contribuit din plin și continuă să o facă școala populară de artă, spre care gravitează mii de oameni ai muncii, dornici, în timpul lor liber, a-și cultiva înclinațiile artistice, în prezent avem în țară mai bine de 100 centre în care funcționează astfel de forme ale învățămîntului artistic de masă. în afară de ele, de 9 ani se organizează anual cursurile periodice ale școlilor populare de artă (în total 30 zile de instruire) ce școlarizează exclusiv instructori artistici, conducători de formații artistice, proveniți în marea lor majoritate din mediul rural, dintre învățătorii și profesorii școlilor generale. Influența cursurilor periodice în climatul cultural al satului contemporan, influență cu pondere în procesul complex de educație estetică a maselor, ne obligă să stăruim asupra lor. Este forma de școlarizare direct legată de mișcarea artistică de amatori, drumul cel mai scurt care înlesnește instructorului artistic descifrarea tehnicii muzicii corale și orchestrale, studierea notației științifice pentru scrierea dansurilor populare culese din vatra satului, studierea vorbirii și mișcării scenice, a expresivității scenice, desprinderea artei modelării însușirilor artistice ale celor din jurul său, a artei instruirii altor amatori de artă. Cu același prilej, instructorul se aprovizionează cu materiale metodice și de repertoriu, cu cele mai proaspete cîntece de masă, cu piese de teatru într-un act editate de Casa centrală a creației populare.
■cinema

Pe ecranele Capitalei în a- 
ceastă săptămlnă rulează 
documentarele : Reportaj 
de 23 August, La datorie, 
Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat în zonele 
industriale ale municipiului 
Pitești, Pe șantierele tine
retului.

© Winetou — seria III-a : SALA 
PALATULUI — 17,30 (seria de bi
lete 2542) : 20,15 (seria de bilete 
2541), FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, LUCEAFĂRUL
— 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45, GRADINA DOINA — 19,
STADIONUL DINAMO — 19,30.
0 Neînțelesul : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Vin cicliștii : REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
GRADINA FESTIVAL — 20.
o Trei copii „minune" : CAPITOL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45, la grădină — 19,30.
© Bomba de la ora 10,10 : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45,
© Șapte oameni de aur : VICTO
RIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45, GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.
e Minunile doamnei Venus : SALA 
CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
© Un bărbat șl o femeie : CEN
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
O Rebus miraculos : CENTRAL —
18.30 ; 21.
© Călușarii, Performanțele mișcă
rii, Timpul Brăilei, Noi unde ne 
Jucăm ? Aventura, Orizont știin
țific nr. 7 : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
0 Piramida zeului Soare : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, MIO
RIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 |
18.15 ; 20,30.
O Ea va ride : UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Tarzan, omul maimuță : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS — 9—15.45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, la gră
dină 19,30.
O Roata vieții : FEROVIAR — 
8—15,45 în continuare ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ARENELE
LIBERTĂȚII — 19,45, PARCUL
HERĂSTRĂU — 19,30.
® Bela : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
© Aventurierii : DACIA — 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21, GRĂDI
NA PROGRESUL-PARC — 20.
© Duelul lung : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18, la grădină 20.
o Valea : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
a Viva Maria : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, la 
grădină — 20, ARTA - 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, la gră
dină — 19,30.
0 în orașul „S“ ! FLACĂRA —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Eu, eu, eu... șl ceilalți t UNIREA
— 15,30 ; 18, la grădină 20.
© O sută unu dalmațienl : VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină —
19.30.
© Premiere strict secrete : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Hatari : AURORA — 9,30 ; 13 î
16.30 ; 20, la grădină 20.
O Studiu despre femei : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Taffy și vînătorul : VOLGA —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Alegere de asasini : MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină —
19,30.
© Judecata : VIITORUL — 15,30 1 
18 ; 20,30.
© Eddie Chapmann, agent secret i 
MUNCA — 15 ; 17,30 ; 20.
© Intre noi : RAHOVA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Dacii : LIRA — 15,30 ; 18, la gră
dină 20.
© Falsa liră de aur : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Mesteacănul : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Contele Boby, spaima vestului 
sălbatic : PROGRESUL — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
® Prin Kurdistanul sălbatic! 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• întoarce-te : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Freddy, lovește tu întîi ! : PA
CEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Un dolar găurit : COSMOS —
14.30 ; 16,30 ; 20,30.
g|l.liljML«.ul.jj»imi'ii uimi..»

teatre
© Teatrul „C. Tănase" da grădina 
Boema) : Boema Palace — 20, (la 
Sala Savoy) : Comici vestiți al re
vistei : ,,N. Stroe" — 19,30.
O Ansamblul „Perinlța- (la Muzeul 
„Dr. M. Minovicl") : Spectacol de 
sunet șl lumină „La vila cu clo
poței" — 19,30 și 20,15.

populare
în principiu, prezența la cursuri a instructorului ar fi justificată de vocația sa, de însușirile artistice pe care le posedă, de capacitatea de a „magnetiza" alți artiști amatori în alcătuirea unui colectiv, de a cărui coeziune viitoare instructorul să se simtă în permanență responsabil. A- cest criteriu ar duce treptat la garanția supraviețuirii formației între concursurile artistice republicane sau zonale. Cursurile periodice pot fi deosebit de utile, atunci cînd sînt luate în serios de toți factorii care, într-un fel sau altul, sînt chemați să conlucreze la înfăptuirea lor. De-a lungul anilor, pe> lingă rezultate admirabile, s-au înregistrat însă și aspecte nesatisfăcătoare. în anul școlar 1963—1964, de pildă, numărul de instructori prevăzuți a fi școlarizați pe întreaga țară a fost îndeplinit numai în procent de 40 la sută, iar în anul următor, procentul abia s-a ridicat pînă la 65 la sută. în anul școlar 1965—1966 au fost școlarizați 1807 instructori, dar această cifră exprimă rezultatele unui singur an de studii. Procedeele administrative de selecționare au creat situația ciudată ca în anul al doilea să se reîntîl- nească foarte puțini dintre cursanții anului întîi. Diverși învățători și profesori fără preocupări artistice erau expediați la cursurile de artă, pentru simplul motiv că în acel moment se aflau oarecum neocupați în comunele lor, iar organele locale de cultură doreau să atingă cu un minim de efort cifrele planificate (sute și sute de cursanți urmau un singur an de studii, deoarece în vacanța următoare ei își reluau ocupațiile care-i interesau de fapt). Este limpede că în asemenea cazuri nu mai putem vorbi de un interes real pentru studiile artistice. Ca atare, un mare număr din instructorii școlarizați au dispărut fără urmă din viața activă a mișcării artistice de amatori. Eficiența cursurilor din anii trecuți a fost diminuată și datorită faptului că dintre cei înscriși în anul întîi foarte puțini reușeau să obțină diploma de absolvire. Consecința a fost că numărul de cursanți propuși pentru învățătură artistică nu era niciodată corelat cu numărul real de colective artistice active ai căror instructori doreau să se inițieze în diferite domenii de artă. ■Pe atunci evidentele, incomplete, ale caselor creației populare nu ajutau această acțiune. O reîntîlnire cu instructori școlarizați dar neidentificați nu era posibilă. Criteriile formale de recrutare a cursanților de la nivelul caselor raionale, o confuzie a responsabilităților, au dat naștere unor măsuri organizatorice arbitrare, care s-au soldat, după cum am văzut, cu anemice recolte de absolvenți.în condițiile noii împărțiri administrative, prevederile vizau pentru acest an 1765 de instructori de formații. Majoritatea școlilor populare de artă au organizat,,cursurile în lunile de vară. Consemnăm cu' satisfacție că s-a avut în vedere, la selecționare.-opțiunea cursantului pentru specialitatea propusă. Multe centre au reușit să convoace și seriile vechi cu studii neterminate. Cu toate a- cestea, nici în anul 1968 n-a fost încă redus decalajul între cerințele reale ale mișcării artistice sătești și acoperirea acestora cu numărul corespunzător de instructori.„Numărul de cursanți din județele Ialomița și Teleorman a fost foarte mic..." — afirmă directoarea școlii populare de artă din Giurgiu, deoarece multe localități n-au răspuns invitației scolii. La Sibiu au fost așteptați 150 instructori, dar au sosit numai 60 (menționăm că județul Brașov n-a fost reprezentat decît de 4 instructori !) La Bacău — unde se a- precia necesitatea de a instrui în a- cest an 135 de cursanți (în care se includea, și județul Neamț) — directorul Alex. Huțanu ne-a informat că au încheiat cursurile 75 cursanți, toți însă provenind din actualul județ Bacău. Județul Neamț nu a trimis nici un cursant. Școala din Oradea a școlarizat în primăvară 81 de elevi, iar în etapa de vară numai 38, deși aceiași cursanți trebuiau să-și continue studiile. Tot din cauza absentelor nemotivate, în cîteva centre au fost desființate unele clase. De exemplu la centrul Craiova (plus Gorj și Mehedinți), clasa de coregrafie ; la Cluj, la Sibiu, dună mai multe zile de curs, clasele de dirijat.Dat fiind menținerea în continuare a unor tendințe formaliste, pentru
t V{!

10,00—10,30 — T.V., pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Alimentația suga
rului sănătos și a celui bolnav (reluare).

16.45 — Handbal masculin : Dinamo București — R.T.V. Basel (Elveția)
Transmisiune din Parcul sportiv Dinamo.

18,00 — Drumuri și popasuri — emisiune turistică.
18.20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniolă (reluarea lecției a 6-a).
19,00 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru tineret. „Regizorul" — pro

ducție a Studioului de Televiziune București. Film realizat cu 
concursul Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" și participarea re
gizorului Liviu Ciulei.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — BuletinLi meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Actualitatea in agricultură. Aspecte de la Congresul Oficiului Inter

național al viei șl vinului.
20.20 — Studioul muzical. Cultura muzicală de-a lungul timpului. Moment

retrospectiv.
20.45 — întîlnire după 20 de ani cu foști brigadieri pe marile șantiere ale

patriei. Corneliu Tîmoveanu — consilier în Qirecția generală a 
vămilor ; Ion Solomon — profesor la Cîmpulung Muscel ; Gabriel 
Curculescu — elev ; Ion Perșoiu — comandant de brigadă — Argeș.

21,05 — Cărți și autori. Două volume de versuri de Nlchita Stănescu. Dis
cuție între autor și criticul Eugen Simion.

21,35 — Film artistic „Cea mai lungă noapte" — producție a studiourilor 
bulgare.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.20 — închiderea emisiunii.

CONCURS ARTISTIC

I

Teatrul de stat de păpuși din 
Tîrgu Mureș — secția română — 
inițiază un concurs pentru ocu
parea posturilor de actori mînu- 
itori. Se pot prezenta femei șl 
bărbați cu vechime în această 
activitate. Pentru înscriere, _ can- 
didațil vor prezenta pe lingă ce-

ADEZIUNE DEPLINĂ LA PRINCIPIILE POLITICII

noul an de învățămînt artistic se im- I pune luarea unor măsuri referitoare H la organizarea cursurilor periodice. Astfel, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă — prin Casa centrală a creației populare — a emis instrucțiuni pentru ca în anul viitor cursurile periodice să se desfășoare la nivelul fiecărui județ, în care pot fi asigurate condițiile normale pentru școlarizare (pentru început în județele : Arad, Alba, Neamț, Harghita, Caraș-Severin, Satu-Mare, Botoșani, Covasna). Ele vor avea sarcina de a crea toate condițiile de ordin organizatoric și financiar. Ne referim la stabilirea etapelor pentru cursuri, recrutarea cursanților, asigurarea spațiului necesar, a materialelor de practică artistică, a fondurilor pentru cheltuielile de transport al instructorilor etc.în oricare din orașele județelor fără școli populare de artă în care sînt disponibile săli de curs — de comun acord cu școlile populare de artă asociate — vor putea fi invitați ca lectori : compozitori, regizori, di- H rijori, maeștri de coregrafie. Dacă a- B semenea oameni de artă nu există în | interiorul județului, nimic nu împie- R dică organele județene de cultură să t invite lectori din alte orașe, unde i există instituții artistice de spectaco- | le și chiar institute de învățămînt ar- ! tistic superior. IComitetele județene pentru cultură și artă, care acum tutelează direct n căminele culturale din comune, cu- n noscînd nemijlocit adevărata stare I de lucruri din sate, vor trebui, pentru anul viitor, să înlăture cu fermitate „tradiția" cînd organizarea cursurilor periodice era expediată prin adrese și circulări, să considere că această importantă formă de în- vățămînt artistic de masă, ce anga- g jează un mare volum de energie u- g mană și importante fonduri băngști, n nu se mai poate improviza. Prin ca- 0 sele creației populare, comitetele de | cultură au obligația de a elabora pla- | nuri minuțioase, care să aibă în vede- 1 re „rentabilizarea" maximă a cursu- k rilor periodice, rezervînd cele 1 980 H locurj celor mal talentati instructori H artistici. Fiecare fază de concurs, fie- 9 care festival ori altă manifestare ar- 1 tistică de masă constituie tot atîtea | ocazii de a deoista elemente talenta- a te din rîndurlle amatorilor ți a le | îndruma spre cursurile periodice. Or- | ganizarea acestor cursuri nu mai poa- M te fi apreciată doar ca o chestiune h de sezon, făcută sub semnul provizo- M râtului, ci una din problemele per- n manente a’e organelor județene de B cultură Toțodată, casele creației B populare trebuie să-și alcătuiască B evidențe exacte despre formațiile ar- B tistice active din județ, despre in- a structorii școlarizați și neșcolarizati, n să reconstituie numărul exact de H , absolvenți ai școlilor populare .de H artă din promoțiile mai vechi, cu sco- H pul reintegrării lor în. cîrciiitul .vie- B ții artistice. în regulamentul de or- I ganizare și funcționare a caselor ju- t dețene ale creației populare există I prevăzut dreptul legal de a se or- I ganiza cursuri de perfecționare pen- | tru instructorii artistici, de 7 sau 10 H zile, drept foarte rar folosit. Pro- H puiîem ca. după stăb’lirea cu pre- | cizie a potențialului de instructori B din județ, casa creației populare să țj procedeze la regruparea absolven- | ților și timp de 10 zile anual, să h dezbată cu aceștia materialele de R repertoriu apărute, să tină la curent N instructorii experimentat! cu toate | înnoirile din viata artistică de ama- R tori. De asemenea este necesar să se | renunțe la „politețea" distantă care g caracterizează relațiile dintre corni- H tetele de cultură și inspectoratele H școlare județene — care au aceeași fl responsabilitate în privința realizării H impecabile a cursurilor periodice. De obicei, aceste ultime foruri ignoră aproape complet problemele referitoare la cultura de masă. Prin organizarea la nivelul fiecărui județ a „cursurilor periodice" răspunderile vor fi precise și există premisele ca toate organele conducătoare locale. N indiferent de ramura în care activează. interesate în buna desfășurare â întreeii vieți locale, să-și unească eforturile, snrijinindu-se reciproc. în fond. întregul ansamblu de m5suri amintit are un singur scop : ridicarea calității la rang de nrmcinlu suprem în activitatea culturală din toate județele patriei.
Mircea Petre SUCIU

rere, diploma de bacalaureat 
dovada funcționării în posturi 
artistice.

înscrierile se primesc la sediul 
teatrului din Tîrgu Mureș, str. 
Poștei nr. 2, telefon 35 39, pînă 
în ziua de 13 septembrie a.c., 
cînd va avea loc concursul.

TELEGRAME SI SCRISORI ADRESATE 
C. C. ftl

(Urmare din pag. I)Ne manifestăm totala adeziune la ideile cuprinse în Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale relațiilor dintre statele socialiste, dintre toate țările lumii, precum șl în cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care își găsesc o vibrantă expresie, gîndurile și simțămintele întregului nostru popor.Conducînd opera de edificare a societății socialiste pe plaiurile României, în conformitate cu interesele vitale ale poporului nostru, Partidul Comunist Român dă dovadă de o înaltă răspundere față de dezvoltarea sistemului socialist și întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Profund credincioasă angajamentelor sale în relațiile cu țările socialiste frățești, România militează cu consecvență și hotărîre nestrămutată pentru ca libertatea, independența și suveranitatea națională a oricărui popor să fie respectate cu sfințenie.împărtășim pe deplin cohvingerea afirmată în documentele de partid,— se arată în continuare in telegramă— că oricît de dificile ar părea uneori problemele ivite în relațiile dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste, ele pot fi rezolvate cu succes doar pe calea discuțiilor tovărășești desfășurate într-o atmosferă de stimă și încredere reciprocă. Așa cum se arată în Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în împrejurările grele prin care trec relațiile dintre țările socialiste, este necesar să nu se întreprindă absolut nimic care să adîncească divergențele șl să genereze noi surse de tensiune.împreună cu întregul popor, strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, noi, intelectualii timișoreni— români, germani, maghiari, sîrbi șl de alte naționalități — sîntem ferm hotărîți să consacrăm întreagă noastră energie creatoare pentru edificarea socialistă a României, să ne i înzecim eforturile pentru a spori neîntrerupt mărețele cuceriri ale Socialismului".„Am urmărit cu o deosebită atenție și' adîncă emoție reafirmarea fermă și demnă a politicii partidului nostru, bazată pe principiile marxism-leni- nismului creator, adaptat realităților concrete din țara noastră — scrie din Brașov Nicolae Vlad, medic specialist la spitalul neurologic. Politica partidului nostru, inspirată din hotă- rîrile Congresului al IX-lea al P.C.R. și din devotamentul nemărginit față de destinele neamului, este susținută fără rezerve de întregul popor care vede în ea întruchiparea năzuințelor sale cele mai fierbinți, de a făuri o societate dreaptă, echitabilă, al cărei prestigiu să crească necontenit. Ca tînăr intelectual crescut și educat de partid, viața mea este organic legată de politica partidului.Declarația Marii Adunări Naționale, care a reafirmat principiile politicii noastre externe, a vibrat în sufletul nostru, a sporit fără precedent devotamentul fiecăruia, față* de toate acțiunile partidului. Eu sînt mîndru eă fac parte din acest partid care conduce națiunea română spre fericire și progres".O emoționantă scrisoare a sosit pe numele secretarului general al C.C. al P.C.R, din partea unei femei, ardelence, al cărei soț, Vasile Luipșa»
Din scrisorile sosite la redacție„La fel ca și milioanele de cetățeni ai'patriei noastre, alături de comuniștii din ale căror rînduri fac parte, am urmărit cu deosebit interes și totală încredere activitatea consecventă desfășurată în ultimele săptămîni de conducătorii partidului și statului nostru, ne scrie ILIE ȘTE- FEA, maistru la Uzina de autocamioane din Brașov. Declarația Marii Adunări Naționale, cuvîntările secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți conducători de partid și de stat oglindesc, cum nu se poate mai bine, aspirațiile poporului nostru, dornic să muncească în pace, în uzine și pe ogoare, pentru propășirea națiunii noastre socialiste. Cei ce facem parte din colectivul de muncă al acestei cunoscute uzine brașovene știm prea bine cită nevoie are țara de autocamioane moderne, executate la'un înalt nivel tehnic calitativ. De aceea mă angajez, împreună cu colegii mei, ca. prin toate forțele de care dispunem, să muncim și mai bine, contribuind astfel la întărirea economică a țării, sprijinind prin fapte politica principială, justă a partidului nostru drag".Ștefan Stătescu, medic primar oftalmolog la Policlinica nr. 1 din același oraș — Brașov — ne scrie : „Sînt adine impresionat de consecvența și hotărîrea cu care partidul promovează în politica externă a țării noastre principiile sacre ale internaționalismului socialist, ale respectării independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi și neamestecului in treburile interne. Această poziție, afirmată cu demnitate, de-

P, C. R.
este mecanic la întreprinderea minieră Cluj. „Eu văd în dv. atitudinea unui tată bun pentru toți din patria noastră — scrie tovarășa Lupșa Eu văd In dv. atitudinea unui tată bun șl drept, care vrea să-și apere fiii și fiicele și care își învață fiii numai lucruri bune. Vă străduiți din toate puterile să-i apărați, să-1 ocrotiți și să-i învățați în spiritul celui mai drept socialism. Socialism drept și sfînt! în spiritul socialismului sîntem prieteni cu toate popoarele socialiste, cu popoarele iubitoare de pace, de dreptate din lumea întreagă.Am cinci copii — două fetițe șl trei prunci — sînt mîndră de ei și am de ce mă mîndri ; sînt sănătoși, buni și frumoși, ultimul și cel mai mic e numai de 4 ani. Mă străduiesc să-i învăț să fie plini de voință și de tot ce are nevoie o ființă la care i se poate spune om. îi învăț să fie ade- vărați patrioți, patrioți cu credință dreaptă și sfîntă pentru patria dragă în care trăim, pentru cauza ei, pentru conducătorii ei. Eu, ca mamă și patriotă — acest lucru l-am dovedit prin fapte și îl voi dovedi oricînd și oriunde —■ împreună cu familia mea sînt alături de fiii și fiicele cinstite din patria mea dragă, pentru cauza acestui popor și voi răspunde 'cu demnitate la orice chemare și-n- datorire ca mamă. Știu de la părinții și bunicii mei că mulți conducători ai acestei țări au fost dîrzi, buni și drepți. Au suferit mult de la cotropitori dar pentru că au fost buni și alături de popor, întotdeauna au învins. Cum a fost Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare și alții. Și acuma țara noastră are un conducător bun și-alături de popor, iar noi sîntem cu toții alături de' dînsul, ascultîn- du-1 și sprijinindu-1. Un proverb spune: copilul care își ascultă părinții și îi servește cu cinste are un viitor bun. Și noi toți vom avea în acest fel viața și mai fericit# și ne vom atinge țelurile efi le dorim, de a vedea România socialistă împlinin- Su-se și înflorind an de an. Trăias
că scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România, în frunte cu conducătorul ei i“.

Cu înaltă responsabilitate
față de cauza

Ca cetățean al României socialiste îmi exprim, alături, de întregul popor, adeziunea deplină față de principiile politicii țării noastre, atît de clar și de consecvent expuse în cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de ceilalți conducători de partid și de stat, ca și în Declarația Marii Adunări Naționale. A- ceste documente. sînt străbătute de un înalt spirit de responsabilitate față de dezvoltarea socialistă continuă a patriei noastre, față de întărirea colaborării și prieteniei între țările socialiste, pe baza respectului reciproc și al neamestecului' în treburile interne. Spiritul ferm, principial și constructiv al documentelor de partid și de stat ale României ne umple de mîndrie și constituie — pentru fiecare dintre noi — o chemare vibrantă la muncă unită pentru întărirea și înflorirea patriei socialiste. Sînt încredințat că nu există om legat de aceste pămînturi, care, independent de naționalitatea sa, să nu răspundă cu entuziasm la această chemare, cu hotărîrea de a-și mobiliza toate resursele, toată forța creatoare, toate aptitudinile în slujba înfăptuirii politicii partidului, 

monstrează încă o dată preocuparea plină de responsabilitate a partidului nostru pentru întreținerea unul climat de colaborare și prietenie cu toate statele globului șl în primul rînd cu țările socialiste, în vederea întăririi unității și forței sistemului mondial socialist".In numele comuniștilor și membrilor cooperatori din cooperativa agricolă de producție Lanurile, comuna Viziru, județul Brăila, secretarul comitetului de partid MARIN BUIA ne scrie : „Susținem și aprobăm, alături de întregul nostru popor, ultimele documente ale partidului și statului nostru, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și recenta declarație a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Ne alăturăm adeziunii unanime a poporului nostru față de politica internă și externă a partidului și guvernului nostru care constituie garanția înfloririi patriei noastre. Ne angajăm să îndeplinim toate sarcinile pe linie de partid și de stat și să facem din cooperativa noastră de producție o unitate puternică din punct de vedere economic si organizatoric pentru a-și aduce contribuția din plin la ridicarea nivelului de trai al poporului nostru".însoțindu-și mesajul său de cîteva poezii închinate patriei și partidului IOAN GHIUR d'n satul PauHan, co* muna Doba, județul Satu Mare, ne scrie: „Ca un foarte, foarte tînăr poet și comunist, nu pot să nu mă alătur milioanelor de cetățeni de pe întreg cuprinsul patriei noastre ca »ă-mi exprim adeziunea mea deplină

Statornica năzuință de prieteni® 
cu toate popoareleUltimele evenimente au relevat încă o dată înțelepciunea politicii interne și externe a partidului nostru și statului nostru, faptul că a- ceastă politică se călăuzește după cele mai profunde interese ale națiunii noastre, precum și după interesele unității, dezvoltării colaborării multilaterale a țărilor socialiste. Orientarea spre întărirea prieteniei cu țările socialiste, spre dezvoltarea colaborării cu ele, spre întărirea solidarității cu toate forțele progresului și-a găsit o puternică reafirmare în Declarația Marii Adunări Naționale precum și în discursurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale celorlalți conducători. Poziția exprimată de ele este aprobată pe deplin de muncitori, țărani, intelectuali, de întregul popor.Am admirat mai ales faptul că puhctul de vedere al partidului, al guvernului român s-a concretizat prin principialitate și consecvență.
Munca noastră harnică 
este votul nostru
Urmăresc cu atenție evenimentele internaționale. Sînt mîndru de politica pe care o duc partidul și statul nostru, atît pe plan intern, cit și extern. Așa cum s-a văzut și din Declarația Marii Adunări Naționale, aceasta este o politică înțeleaptă, care dă glas celor mai fierbinți năzuințe ale tuturor oamenilor din România'— muncitori, țărani, intelectuali. Ea urmărește neabătut întărirea relațiilor de statornică prietenie cu toate popoarele din țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești. Sîntem doar frați și, în ce ne privește, noi socotim că n-avem nimic de împărțit unii cu alții. Cu toții avem aceleași interese de a ne făuri o viată bună, fericită, socialismul și comunismul ; cu toții avem același dușman : imperialismul. Este deci înțelept să se pună înainte ceea ce ne unește și să trăim împreună ca popoare frățești. Aceasta este poziția partidului nostru și eu, ca toți oamenii din patria noastră, o aprob

socialismului
a triumfului idealurilor de progres și pace ale poporului nostru.Cuvintele rostite de conducătorii partidului șl statului nostru în cadrul mitingurilor de masă care au avut loc în aceste zile în diferite județe ale țării, Declarația Marii Adu-'' nări Naționale și cea a Comitetului Executiv al C.C. al partidului exprimă voința întregului nostru popor, încrederea în superioritatea și invincibilitatea Ideilor socialismului, hotărîrea noastră, a tuturor, de a contribui cu toată energia și puterea creatoare la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre, IsP întărirea continuă — în virtutea tradiționalelor legături de prietenie — a relațiilor și colaborării dintre țările socialiste frățești. Pentru mine, ca cetățean și ca artist, nu există nimic mai important decît a milita din tot sufletul și cu toate puterile mele pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, politică ce ține seama în cel mai înalt grad de in* teresele țării mele, de interesele socialismului și ale păcii în lume.

Vida GEZA
artist ai poporului

la politica dreaptă și profund principială a partidului nostru, nu pot să nu-mi exprim bucuria că fac parte dintr-un partid atît de înțelept, atît de devotat poporului și patriei noastre socialiste și în aceeași măsură mișcării con)uniste și muncitorești internaționale. Sînt și voi fi întotdeauna cu trup și suflet alături de partidul nostru, convins că prin a- ceasta îmi slujesc poporul și pămîn- tul străbun".„Alături de toți locuitorii acestui pămînt românesc, pe care m-am născut și trăiesc de 60 de ani — scrie profesorul PASCARIU PETRU din Iași — aprob din toată inima politica Partidului Comunist Român, a guvernului țării noastre de colaborare strinsă cu toate statele socialiste, de pace și prietenie cu toate popoarele. Animați de aceste idealuri, strîns u- niți în jurul partidului, v.om munci din toate puterile, tineri și bătrîni, pentru dezvoltarea armonioasă, multilaterală a țării noastre, pentru înălțarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație".„Profund entuziasmat de înflăcă- ratele cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, de recenta Declarație a Marii Adunări Naționale, îmi exprim acordul deplin față de politica tării noastre de respectare a independenței și suveranității naționale, de întărire a prieteniei și unității țărilor socialiste" — ne scrie veteranul RAHMISTRU ALEXANDRU, din comuna Dumbrăveni, județul Sibiu.

Consider că însăși doctrina noastră politică — marxism-leninlsmul — preconizează și obligă la înțelegerea între popoare, mai ales între țările socialiste prietene.Respectarea principiilor independenței, suveranității și neamestecului în treburile altora dă garanție că relațiile de prietenie dintre țările socialiste frățești se vor dezvolta continuu. în folosul fiecăreia dintre ele, a întregului sistem mondial al socialismului, ceea ce corespunde, de asemenea, cauzei progresului și păcii în lume.în asemenea momente, întreg poporul nostru a dat dovadă de o admirabilă unitate de voință, arătînd lumii întregi dorința României de prietenie și alianță trainică, bazate pe relații cu adevărat internaționaliste cu toate țările socialiste, de înțelegere <;u toate statele, de pace. Acestea sînt năzuințele noastre neabătute.
Acad. Gh. OPRESCU

din toată inima. Votul nostru pentru această politică sînt însesi faptele noastre, este munca noas ă harnică. ( țlyilNoi, țăranii cooperatori din comuna Săucești, depunem zi de zi eforturi tot mai mari pentru a spori rodnicia ogoarelor, pentru a livra statului cantități tot mai mari de produse agricole, care să asigure hrana muncitorilor de la orașe. în ciuda secetei care a bîntuit în prima parte a anului, organizîndu-ne munca, după cum ne-a învățat partidul și cu sprijinul său, am învins greutățile cauzate de vreme șl ne situăm printre unitățile fruntașe din județ în ce privește producția, atît din sectorul vegetal, cît și din sectorul zootehnic. Vom munci și de aci înainte cu hărnicie știind bine că în acest fel contribuim la aplicarea în viață a mărețului program' stabilit de cel de-al IX-lea Congres al partidului și de Conferința Națională' a P.C.R., care au deschis zări luminoase fiecărei familii din patria noastră, Țin să arăt că toți membrii cooperativei' noastre împărtășesc, celeași gînduri și simțăminte, au încredere nețărmurită^ în politica partidului nostru, în conducătorii țării, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, și își unesc eforturile cu întregul popor spre a face România noastră socialistă mereu mai frumoasă, mai înfloritoare.
Radu BLANARU
brigadier la cooperativa agricolă 
de producție din satul Siretu, 
comuna Săucești, județul Bacău

SÎNTEM MÎNDRI DE 
PARTIDUL NOSTRUîmi stăruie în minte cu putere ideile generoase cuprinse în ultimele documente ale partidului nostru. Declarația Marii Adunări Naționale, aceea a Comitetului Executiv al Comitetului Central, cuvîntările înflăcărate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale altor conducători de partid și de stat au fost primite de toți cei pe care-i cunosc, de colectivul întreprinderii noastre cu sentimentul unei profunde stime față de Partidul Comunist Român care promovează cu consecvență o politică izvorîtă din interesele supreme ale poporului român, depune eforturi stăruitoare în slujba unității și coeziunii sistemului mondial socialist si ale mișcării comuniste internaționale. iAm fost educați de partidul nostru în spiritul prieteniei frățești față de toate popoarele care construiesc socialismul, în spiritul stimei față de lupta forțelor progresiste de pretutindeni pentru libertate și o viată demnă. Știm că dezvoltarea an de an a relațiilor de colaborare cu țările socialiste a fost o preocupare permanentă a partidului și statului nostru. Știm că partidul și statul nostru au militat neabătut pentru așezarea acestor relații pe bazele cele mai solide pe care le oferă în zilele noastre respectarea independenței și suveranității naționale, întrajutorarea tovărășească, avantajul reciproc. în ultimele documente ale partidului aceste principii și-au găsit o viguroasă reafirmare, 6 dată cu hotărîrea conducerii de partid și de stat de a-și intensifica eforturile pentru dezvoltarea colaborării frățești cu toate țările socialiste.Sîntem mîndri de partidul nostru. Adeziunea noastră, a petroliștilor ar-, geșeni, la politica înțeleaptă a partidului, care ne conduce cu mină si-» gură spre un viitor tot mai luminos, se identifică cu faptele noastre, cu eforturile noastre sporite, centru înmulțirea bogățiilor tării. D'nd viafă hotărîrilor Congresului al IX-lea și Conferinței Naționale a P.C.R. colectivul de muncă al întrenrinderii de foraj Bascov a obținut în acest an succese deosebite în sporirea producției^ și productivității muncii. Brigada în> care lucrez a depășit olanul pe 8 luni cu 17,8 la sută, realizînd în a- celași timp însemnate economii la prețul de cost. Și în continuare brigada, ca de altfel toti muncitorii r>°- troliști din județul Argeș, vom munci cu aceeași abnegație pentru a obține noi realizări pe drumul înfloririi tării, vom îndeolini cu sfințenie sarcinile trasate de partid.

Ion NEDELCU
sondor șef la întreprinderea 
de foraj Bascov județul Argțg
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Telegrame
Excelenței sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a României am plăcerea de a exprima Excelenței Voastre felicitările mele cele mai bune pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului României.

MOHAMMAD ZAHIR 
Regele Afganistanului

Încheierea lucrărilor Conferinței
t’ ’

de chimie fizică generală și. aplicată
Vizitele delegației | 

parlamentare olandeze
om ȚĂRILE socialiste

Excelenței Sale Domnului

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului și poporului Ceylonului, precum și al meu personal, am marea plăcere'de a transmite Excelenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România salutări călduroase și sincere urări de bine.

DUDLEY SENANAYAKE 
Primul ministru al Ceylonului

Congresul internațional al viei
vinuluiJoi dimineața a avut loc în Palatul Marii Adunări Naționale cea de-a 48-a adunare generală a Oficiului internațional al viei și vinului, condusă de președintele oficiului, Asensio' Villa.Directorul general al Oficiului internațional al viei și vinului, ■Rene Protin, a prezentat raportul de activitate al comisiilor tehnice permanente și al grupelor de lucru din cadrul acestor comisii, precum și raportul asupra gestiunii financiare pe anul 1967 și proiectul dt, Luget pe anul 1969.în continuare, Renâ Protin a enunțat premiile acordate de juriul d.l.v. în mai 1968, pentru lucrări științifice. Premiul clasa A în domeniul tehnicii viticole a fost decernat acad. prof. dr. Ghera- sim Constantinescu pentru „Ampe- lografia României", lucrare apreciată ca monumentală prin proporțiile și valoarea ei științifică, Premiul clasa B în domeniul tehnologiei produselor viei a fost a- cordat specialistului cehoslovac A. Minarik, pentru lucrarea „Ecologia speciilor naturale de drojdii de vinuri în Cehoslovacia", iar premiul clasa D — literatură și istorie, lui Lamberto Paronetto (Itația), pentru lucrarea „Magnificul Chianti".Adunarea generală a ascultat apoi raportul privind situația viticulturii pe glob în anul 1968.Iți încheierea'~luirărițdr, ''aduna'-' rea generală a ales 'noul’Consiliu pe o'perioadă de 3 ani. Președinte al Oficiului internațional al'viei și vinului a fost ales în unanimitate acad. prof. dr. Gherasim Constantinescu. Vicepreședinți au fost aleși reprezentanți ai Cehoslovaciei și Tunisiei și continuă

mandatul în această calitate al reprezentanților Luxemburgului și R. F. a Germaniei.
★La amiază, participanții la cel de-al Xll-lea Congres internațional al viei și vinului au plecat într-o călătorie de studii în Dobro- gea, unde vor vizita podgoriile Mur- fat’ar, combinate de' vinificație, precum și stațiunile balneare de pe litoralul românesc al Mării Negre, locuri istorice și diferite alte obiective de interes turistic.(Agerpres)

Joi după-amiază au luat sfîrșit lucrările primei Conferințe republicane de chimie fizică generală și aplicată, organizată de A- cademia Republicii Socialiste România. La lucrări au participat specialiști din institute ale Academiei, instituții departamentale și de învățămînt superior, precum și din unități de cercetare ale u- nor mari întreprinderi industriale. Ca invitați au luat parte oameni de știință d'in 14 țări.Conferința, ale cărei lucrări s-au desfășurat în cadrul a șase secții de specialitate, a abordat un domeniu larg al chimiei fizice generale și aplicate, contribuind la cunoașterea rezultatelor și preocupărilor actuale și de perspectivă ale chimiștilor români și străini. Ea a făcut cunoscute rezultatele unor cercetări originale și posibilitățile de aplicare a a- cestora în economie, constituind prin aceasta prilejul unui bogat și util schimb de experiență și de informare reciprocă pentru oamenii de știință din țările participante. Din cele peste 300 de comunicări susținute, aproximativ 50 au fost prezentate de specialiști de peste hotare.în ședința de închidere, acad.Ilie Murgulescu, directorul Centrului de chimie fizică al Academiei, președintele comitetului de organizare a conferinței, a făcut o expunere referitoare la pregătirea și specializarea cadrelor didactice superioare și a cercetă

torilor în acest domeniu în România.în aplauzele puternice ale par- ticipanților s-a dat citire unei telegrame adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune:Participanții la prima Conferință republicană de chimie fizică generală și aplicată, care a avut loc între 2 și 5 septembrie a.c. la București, întruniți la ședința festivă de închidere a lucrărilor, aduc Comitetului Central al Partidului Comunist Român și dv., personal, un fierbinte salut, asigu- rîndu-vă de atașamentul lor față de înțeleaptă politică a partidului, față de munca și lupta poporului nostru în vederea realizării mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Lucrările conferinței au arătat că țara noastră dispune de un însemnat potențial de forțe științifice din domeniul chimiei fizice, care poate fi pus cu succes în valoare pentru propășirea industriei chimice, petroliere și a altor ramuri ale economiei naționale.Oamenii de știință și cercetătorii din domeniul chimiei fizice declară în fața partidului și a poporului nostru că sînt gata să contribuie cu întreaga lor capacitate de muncă și de creație la înflorirea economiei naționale și a mișcării științifice din țara noastră, ei sprijină ferma politică internă și externă a partidului nostru. (Agerpres)

Delegația parlamentară olandeză, condusă de G. M. Nederhorst, vicepreședinte al celei de-a doua camere a Statelor generale, a avut joi o întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe cu Mircea Ma- lița, adjunct al ministrului. Au participat, deputatul C. Paraschi- vescu-Bâlăceanu, precum și Jon- kheer Dirkxvan Eysinga, ambasadorul Olandei la București.In cursuL dimineții, oaspeții au vizitat instituții și așezăminte culturale din Capitală.
★După amiază, parlamentarii o- landezi au plecat la Craiova. La sosirea pe aeroport, ei au fost în- tîrhpinați de Gh. Petrescu, președintele Consiliului popular județean Dolj. Ion Zăvăleanu, președintele Consiliului popular municipal Craiova, de alți reprezentanți ai organelor locale de stat.Seara, oaspeții au participat la un spectacol folcloric, la care și-a dat concursul Ansamblul de stat de cîntece și dansuri N. Bălcescu din localitate.In timpul călătoriei, membrii delegației parlamentare olandeze sînt însoțiți de deputății prof. univ. Tudor Ionescu și C. Paraschivescu- Bălăceanu, precum și de Jonkheer Dirk van Eysinga, ambasadorul Olandei la București. (Agerpres)
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VICTOR ILIU

Cronica zilei
VIZITA UNEI DELEGAȚII 
DE OAMENI DE ȘTIINȚĂ 
DIN S.U.A.O delegație de oameni de știință din S.U.A., alcătuită din prof. Allen Kassof, director executiv al Comitetului de cercetări și schimburi internaționale, prof. Turner Gordon, vicepreședinte al Consiliului american al societăților universitare. și prof. Stanley Gordon, reprezentant al Fundației Ford, au făcut zilele acestea o vizită în țara noastră.Oaspeții au avut întFevedepi»=-4*= Consiliul Național al Cercetării Științifice, Academie, Ministerul învățămîntului și la Universitatea București, cu care prilej au avut loc discuții privind posibilitățile de lărgire a colaborării științifice . între oamenii de știință din țara noastră și S.U.A. (Agerpres)
bil. Vor cădea averse izolate de ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile minime Vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele vor oscila între 20 și 30 de grade, local mai ridicate. în București : Vreme în general frumoasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă Ia potrivit. Temperatura se menține ridicată.

La 5 septembrie s-a stins din viață, după o boală grea, regizorul Victor Iliu, președintele A- sociației Cineaștilor din Republica Socialistă România, unul dintre pionierii cinematografiei românești, vechi și neobosit militant pentru o artă realistă călăuzită de idealurile socialismului.Victor Iliu s-a. născut la 24 noiembrie 1912, la Rîul Sadului — Sibiu. în tinerețe a studiat artele plastice și a realizat o serie de filme documentare. Numele lui a fost cunoscut și prețuit în coloanele presei progresiste. După eliberarea patriei, el și-a închinat întreaga sa energie creatoare pentru formarea și dezvoltarea unei cinematografii naționale, care să ex- -prime-‘-ist-oria, lupta și spiritul poporului român.Victor Iliu a debutat în filmul artistic cu „Scrisoarea lui Ion Marin către Scînteia". Apoi, singur sau în colaborare a semnat regia filmelor „Mitrea Cocor", „în sat la noi", „Moara cu noroc", „O scrisoare pierdută", „Comoara din Vadul vechi", filme care s-au bucurat de prețuirea marelui public,Membru în numeroase jurii ale festivalurilor internaționale, participant activ la dezbaterea problemelor cinematografiei pe plan mondial, Victor Iliu s-a făcut cunoscut și apreciat în lumea cineaștilor din străinătate ca ® perso

nalitate cu vastă cultură cinematografică. •întreaga sa activitate pe tărîmul cinematografiei, ca regizor, ca profesor la Institutul de artă teatrală și cinematografică, ca președinte al Asociației cineaștilor din Republica Socialistă România, în funcțiile de răspundere îndeplinite la studiourile de la Buftea, s-a caracterizat prin abnegație și ardoare pentru cauza cinematografiei românești. Multe din cadrele ajunse azi în plină maturitate artistică îi datorează lui Victor Iliu o a- dîncă recunoștință pentru dragostea și competența cu care a contribuit la formarea lor ca artiști lucizi și angajați. %Victor Iliu a fost membru al Par- tidului Cp.munist Român.Pentru meritele sale deosebite în dezvoltarea artei noastre socialiste, Victor Iliu a fost distins cu titlul de artist emerit, laureat al Premiului de Stat și i s-au acordat ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.
COMITETUL DE STAT 

PENTRU CULTURA ȘI ARTA

CENTRUL NAȚIONAL 
AL CINEMATOGRAFIEI

ASOCIAȚIA CINEAȘTILOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA

Lucrările Seminarului 
international de teoria I

interpolării și noțiunea 
de convexitateLa Cluj au continuat lucrările Seminarului internațional de teoria interpolării și noțiunea de convexitate. Cpmunicările prezentate au adus în dezbaterea specialiștilor o seamă de date noi, de o însemnătate științifică deosebită. Referindu-se la lucrările acestei manifestări, cercetătorul bulgar Vasil Popov a declarat corespondentului Agerpres din Cluj, Ludovic Roman : „Toate comunicările și discuțiile purtate pînă acum au un nivel științific foarte înalt. Ele aduc informații noi, originalitate în concepția și metodica de lucru. Mi-au lăsat impresii puternice lucrări ca ale acad. Tiberiu Popoviciu, savant român care a deschis căi noi, concrete, în dezvoltarea teoriei con- vexității, ca ale matematicianului maghiar Erdos Pâl, privind u- nele probleme și rezultate relative la polinoame și altele. Faptul că am luat contact cu aceste noutăți aici, în România, nu este deloc întîmplător. Școala clujeană de matematică este binecunoscută și apreciată în lume. Centrul de calcul al Institutului de matema- 5. tică al Academiei de științe,, bul- i''gâfe; ’iînde j’0ic?ez. utilizează îri'm^d. 1 cufent dâtele' obținute de cercetătorii' din Cluj. De mai multi ani noi conlucrăm, pe baza unei convenții științifice, la o temă de cercetare comună. Este o colaborare sinceră, extrem de utilă pentru ambele colective, ale cărei roade s-au concretizat deja în mai multe studii publicate în reviste științifice de circulație internațională".Docentul în științe Bruno Brosow- ski de la Universitatea din Miinchen a ținut să sublinieze : „Seminarul mi-a întărit convingerea că în România există o deosebită receptivitate pentru ceea ce este nou, esențial în știință. Atmosfera de lucru care ■caracterizează această reuniune științifică nu poate fi decît salutată. România este o țară care îndeamnă la muncă, la autodepășire". (Agerpres)

O vizită la Leipzig în aceste zile te introduce de la primii pași în atmosfera atît de caracteristică a marilor tîr- guri internaționale. De la intrarea în oraș două mari litere „M“ — inițialele cuvintelor germane „Muster Messe", care înseamnă Tîrgul de mostre, te întîmpină peste tot.Tîrgul de la Leipzig și-a cîștigat de multă vreme popularitate în cercurile economice și de afaceri din diferite țări. De două ori pe an un mare număr de întreprinderi și firme expun aici cele mai noi produse, încheind tranzacții importante. Spre deosebire de edițiile de primăvară, care au un caracter tehnic și industrial, cele de toamnă sînt rezervate prin tradiție bunurilor de consum.Potrivit datelor oficiale, în această toamnă participă la Tîrgul de la Leipzig 6 500 de firme din 55 de țări : 3 300 din R. D. Germană, 1 400 din alte 12 țări socialiste, 100 din țări în curs de dezvoltare, iar 1 700 din 27 țări capitaliste.O caracteristică a e- diției actuale este organizarea standurilor nu pe pavilioane naționale ca în alte rînduri/ci pe branșe, ceea ce permite o mai bună confruntare a produselor. Exponatele Republicii Deiho- crate Germane — care ocupă o suprafață de expunere de aproape 120 000 mp — demonstrează dezvoltarea cres- cîndă a economiei naționale a țării gazdă. Standurile ei întîmpină pe vizitatori cu un sortiment variat de mobilă, ceasuri, sticlă și cris

taluri, porțelanuri de Meissen, cărți, noi produse ale industriei textile și electrotehnice, de radio și televiziune., produse ale industriei chimice și multe altele cuprinzînd 30 de branșe. Unele produse, cum sînt cele de sticlă sau aparate electrice, sînt expuse în colectiv de mai multe întreprinderi.Un interes vădit trezesc exponatele firmelor din statele socialiste participante la tîrg. Cu cele 90 de standuri pe branșe și trei expoziții colective, ele ocupă o suprafață totală de ex-
CORESPONDENȚA 
DE LA ȘT. DEJU

punere de 7 500 mp. Uniunea Sovietică își prezintă produsele grupate pe 8 branșe printre care mobilă, ceasuri. aparate optice, textile, tipărituri. Iugoslavia, R.P.D. Coreeană, Ungaria, Polonia, Albania, Mongolia prezintă, de asemenea, exponate într-un sortiment bogat. Cehoslovacia expune în 22 de branșe printre care textile, încălțăminte, produse alimentare. Bulgaria oferă pentru prima oară a- parate de radio și televizoare. R. D. Vietnam și Cuba sînt prezente cu birouri de informații.Un punct de atracție pentru vizitatori prezintă exponatele Republicii Socialiste România, defalcate pe 6 branșe. Industria de mobilă din țara noastră

participă pentru prima oară la Tirgul de la Leipzig; produsele sale sînt expuse în hala nr. 15. Produsele industriale și tehnice sînt prezentate la „Handels- hoff", cele agroali- mentare se află în tradiționalul „Untergrund- messehaus" din fața primăriei, iar produsele industriei textile și cărțile au fost expuse la „Ringmessehaus" și la „Messehaus am Markt". Produsele românești de artizanat trezesc, de asemenea, admirația multor vizitatori.Aprecieri pozitive despre înalta calitate a produselor românești au exprimat Gerhard Weiss și Wolfgang Rauchfuss, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri ai R. D. Germane, cu ocazia vizitării standurilor țării noastre. Au manifestat, de asemenea, interes față de exponatele țării noastre Erhard Krack, ministrul industriei locale și a bunurilor de consum al R. D. Germane, precum și ministrul culturii, Klaus Gysi.Sortimente bogate de mărfuri prezintă numeroasele firme din țările capitaliste — Franța, Austria, Olanda, Italia, Marea Britanie, Belgia, Danemarca etc. Printre acestea 600 sînt din R.F. a Germaniei șl 100 din Berlinul occidental. Nu lipsesc nici firmele unor țări de pe alte continente, ca Japonia. Brazilia, Australia, Mexic etc.Această largă participare reflectă interesul viu manifestat pe plan internațional pentru extinderea legăturilor economice între state.
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Un nou lider in Turul ciclist
al României

AVEM SAU NU NEVOIE 
DE MEDICI SPORTIVI?

Cu două decenii în urmă, a luat ființă și în țara noastră rețeaua de medicină sportivă, menită să contribuie la organizarea pe baze științifice a culturii fizice de masă și să sprijine sportul de performanță. In acest răstimp, s-au format numeroase cadre în acest domeniu. Putem spune că medicina noastră sportivă s-a afirmat și pe plan internațional, desfășurînd o activitate susținută în cadrul catedrei I.M.F. și al Uniunii societăților de științe medicale (societatea de medicină sportivă). Amintim că 41 de țări (ultima, Italia, în 1965, a înființat rețeaua de stat de medicină sportivă) recunosc această specialitate, fiind membre ale F.I.M.S. (Federația internațională de medicină sportivă), organism recunoscut oficial de către O.N.U. și UNESCO. Ca o prețuire a medicinii sportive din țara noastră, remarcăm prezența prof, dr. docent FI. Ulmeanu în comitetul executiv al acestui for mondial, unde desfășoară o rodnică și apreciată activitate.Cunoscînd toate acestea, ne surprind unele afirmații, cu oarecare răspîndire, potrivit cărora medicina sportivă — „fostă" specialitate — ar fi lipsită de conținut propriu și, ca atare, orice medic instruit 3—6 luni ar putea asigura controlul medical al sportivilor. Oare așa să fie ?îmi amintesc cum, la începutul activității (lucrînd ca medic sportiv la Complexul Floreasca), primeam diferite avize emise de la cardiologi de valoare unanim recunoscută, reco- mandînd interdicții la efort (înot) sub motivul unor tahicardii, hipertrofia ventriculare stingi și altele. Personal am ajuns la alte concluzii, iar în cîțiva ani comunicam unele cercetări, confirmînd de fapt date obținute și de unii autori străini, potrivit cărora tocmai ace-te manifestări vegetative (tahicardii, aritmii extrasistolice etc.) se corectau prin

înbt, care — dintr-o contraindicație — devenea un mijloc terapeutic cert, superior quinidinei sau altor droguri. în același timp, primeam indicații numeroase de a se facilita unor tineri înscrierea în secțiile de înot în vederea corectării deviațiilor coloanei vertebrale (cifoze, scolioze etc.), pentru ca în urma unui studiu efectuat timp de 6 ani să demonstrez că, în cazurile menționate, înotul duce în mod cert la agravarea acestor deficiențe. Deci, diferența dintre exercițiul fizic corectiv sau terapeutic și activitatea sportivă este evidentă, una conducînd într-adevăr la corecție, iar alta, în foarte multe cazuri, la o adevărată patologie specifică (de tip profesional), necunoscută specialistului obișnuit. Și apoi, cîți ortopezi recunoscuți pot pretinde că stăpînesc patologia sportivă ? Cîți au auzit — și acestea sînt afirmații bazate pe material faptic de necontestat de patologia hiperfuncțio- nală cauzată de o anumită activitate sportivă ? Sau ce ne-ar putea spune specialiștii despre maladia hipertonă a sportivului de performanță (în realitate o dereglare hipertonă), pe care n-o tratăm nfcicum cu medicația și regimul igieno-dietetic unanim admise, ci cu intervenții energice în metodica de antrenare, alături de e- chilibrarea neuro-psihică, individul continuîndu-și efortul fizic de performanță (lucru total contraindicat la hipertensivul obișnuit) și ajun- gînd la valori normale și la performanțe sportive ? Mai este oare nevoie să adăugăm că experiența țărilor cu cele mai avansate rezultate pe planul sportului de performanță confirmă utilitatea medicului de specialitate sportivă ?De aceea, consider că se pune totuși, problema formării cadrelor în această specialitate. Din experiența noastră, cît și a altor țări rezultă necesitatea ca aceste cadre să urmeze drumul cla

sic, în medicină internă sau chirurgie — specialist — (eventual medicină generală), iar apoi, prin cursuri post-universitare de 6—12 luni, să-și realizeze formația medico-sportivâ, urmînd ca la absolvire medicul să aibă profil de medicină sportivă, recunoscut de Ministerul Sănătății, așa cum se propune pentru cardiologie, urologie, ortopedie etc. în orice caz, conținutul specialității de medicină sportivă este mai întins decît al cardiologului, ortopedului și chiar al dermatologului (?), propus a deveni medic pentru controlul medical al sportivilor prin învățămînt post-uni- versitar ! Să nu ne facem iluzia că dermatologul sau ortopedul, sau chiar internistul, în urma unei sumare pregătiri de 3—6 luni, va deveni apt să facă față sarcinilor controlului medico-sportiv, ce reclamă în prezent o amănunțită explorare de repaus și efort, uneori specifice. Rezolvarea trebuie să fie una de fond, în favoarea asistenței medicale de calitate, și nu una formală.Am crezut de datoria mea să expun punctul de vedere al colectivului medical din Centrul de medicină sportivă privind modul de dezvoltare a acestei rețele. Să nu uităm că la succesele de prestigiu ale sportivilor noștri au avut o contribuție și acești anonimi „medici sportivi", că extinderea mișcării sportive în rîndul populației, ca și depistarea și corectarea deficientelor fizice la tineri, sînt încă un deziderat, în sfîrșit, că și medicina sportivă, ca ramură a medicinii profilactice, este o realitate, că în rezolvarea multiplelor sarcini ce-i revin este încă neglijată, ea avînd, dimpotrivă, mare nevoie de sprijinul concret al forurilor competente.
Ion DRĂGAN
medic primar, directorul Centrului 
de medicină sportivă 
de pe lingă Ministerul Sănătății

BACĂU (prin telefon). — Dinamo- vistul Walter Ziegler a sosit ieri primul pe stadionul central din Bacău, la capătul celei mai pasionante etape de pînă. acum a Turului României 1968. Succesul cunoscutului nostru alergător devine cu atît mai mare cu cît această etapă i-a adus și tricoul galben de lider al clasamentului general, tricou ce îl va îmbrăca astăzi la amiază, înaintea startului spre Piatra Neamț-Bicaz-Lacul Roșu. Fostul lider, Tudor Vasile — mult încercat ieri de numeroasele tentative de a fi „detronat" (cărora se părea că le va face față pînă la capăt...) se află acum pe locul secund, la 13 sec. diferență, iar Ardeleanu a coborît și el cu un loc (este al 3-lea), la 25 sec. de Ziegler. Acestora le urmează, la diferență, de asemenea, de cîteva zeci de secunde, în ordine C. Ciocan, C. Grigore, V. Selejan, C. Ciobanu, N. Ciumeti, Gh. Moldoveanu etc....Iată acum schițate momentele mai importante ale etapei de ieri (Galați-Tecuci-Adjud-Bacău) etapă în general cu un profil plat, excepție făcînd ultima parte, circa 50 km cu ușoare, dar numeroase văi și urcușuri spre Bacău.Km. 10. De-abia se dăduse startul și plutonul s-a fragmentat serios. Autorul principal al „neliniștei" din caravană este Nicolae Ciumeti. Asfaltul încins și pedalajul rapid provoacă numeroase pane de baieu. Pe această porțiune înregistrăm și primul abandon. Ploieșteanul V. Stănilă, angrenat într-o busculadă, este nevoit să urce în ambulanța Salvării.Km 30. Urmărirea vertiginoasă dintre plutoane este pe cale de a se încheia. In primul grup steliștii îl ajută pe Ardeleanu în tentativa acestuia de a-1 devansa pe Tudor. Ceva mai în urmă Grigore și Selejan — și ei fruntași ai clasamentului — fac eforturi mari pentru a face joncțiunea cu grupul din față.Km. 60. Sprint cu premii la Tecuci. Plutonul masiv este „întins" întrucît- va de lupta ce se dă pentru punctajul respectiv între Ciocan, Bălan și Răceanu. Cîștigă primul.Km. 100. Ne apropiem de Adjud. Media orară a scăzut vertiginos. O

acalmie ce avea să prevestească furtună... pune stăpînire pe întreaga caravană. Se trece prin Adjud unde sprintul îl cîștigă Drăgân (Voința- București) cu mai bine de o jumătate de oră sub graficul de trecere anunțat de juriu.Km. 130. între timp a început o adevărată cursă de urmărire. Pe uriașă scenă de asfalt un admirabil spectacol sportiv. Trei plutoane, de forțe relativ egale, sînt angajate în- tr-o pasionantă luptă. Grigore sparge din nou și rămîne în urmă. Obosit sau poate neatent la ce se întîmpla în față, Tudor Vasile rămîne și el în urmă. Face apoi mari eforturi să revină pe primul plan. Un anumit ajutor îi dau Rusu, Ciocan, Egyed. La 300 de metri înaintea acestora se află un alt grup care pedalează puternic vrînd la rîndu-i să prindă plutonul din față, aflat, de asemenea, la vreo 300 de metri. Ne este imposibil să pătrundem între cicliști pentru a-i identifica. Este însă lesne de presupus că în față trena fantastică o duc adversarii direcți ai liderului.Km. 140—160. Impresionantă tentativă solitară a tînărului I. Ignat (Vo- ința-Ploiești). Un moment de acalmie în pluton în trecerea sa pe la punctul de alimentare prilejuiește ploieșteanului o evadare neobservată. Neezi- tînd nici o clipă el se distanțează serios. Cînd într-un tîrziu plutonul încearcă să-l observe pe șoseaua ce duce spre Bacău, Ignat se afla la circa 1 km și jumătate. El nu poate fi prins decît de un mic grup, animat de Ziegler, cu numai 5 km înainte de sosire.Sînt acum 5 fugari. Avansul lor este de cîteva sute de metri față de plutonul mare. Aceștia intră primii pe stadion. Pe arterele-labirint către pista de zgură a stadionului, Ziegler conduce, urmat la vreo 3 metri de i bulgarul Dudev, David (România II), I Chima (Dezrobirea-Brașov) și Ignat. Aceasta a fost și ordinea sosirii în I etapa de ieri, care a măsurat în total 165 km. Plutonul, condu.s de Ciocan, I a ajuns după 51 de secunde.
I. DUMITRU

în industria constructoare de mașini din R.P.D. Coreeană se desfășoară în prezent o vastă acțiune de modernizare tehnică, de specializare și cooperare în producție a întreprinderilor. în acest scop, uzinele existente sînt reutilate cu mașini- unelte, strunguri și alte utilaje perfecționate, se introduce tehnologia modernă la nivelul tehnicii celei mal înaintate. Paralel, se construiesc numeroase uzine noi, specializate, ur- mărindu-se dezvoltarea proporțională a întreprinderilor conexe. Numai anul trecut au intrat în funcțiune 50 de /uzine mici și mijlocii constructoare de mașini-unelte și în special de mașini unicale pentru înzestrarea altor întreprinderi ce se construiesc în diferite regiuni ale țării.Ca urmare a acțiunilor întreprinse pînă acum, industria constructoare de mașini din R.P.D. Coreeană este astăzi în măsură să satisfacă cerințele mereu crescînde de utilaje ale industriei electrotehnice, chimice, metalurgice, care se dezvoltă în

ritm susținut. în aceeași măsură sînt asigurate și necesitățile de mașini pentru transporturile feroviare, pentru muncile agricole și pentru alte ramuri ale economiei naționale.Nu de mult, muncitorii, inginerii și tehnicienii de pe șantierele navale au construit cu propriile lor forțe o dragă hidraulică de 1 000 CP. Zilele trecute ei au lansat încă două drage asemănătoare. Cu acest prilej, ziarul „Nodon Sinmun" a scris că mișcarea de masă pentru promovarea progresului tehnic a ajutat colectivului șantierului naval să pună în fabricație într-un termen relativ scurt drage hidraulice care nu s-au mai construit niciodată în R.P.D. Coreeană. S-a anunțat, totodată că, în întîmpinarea apropiatei aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene, pe care poporul coreean o va sărbători la 9 septembrie, colectivul șantierului naval s-a angajat să termine construcția unei fabrici plutitoare de conserve de pește.

In secția de montaje a transformatoarelor de la uzina de mașini electric» 
din Daian (R.P.D. Coreeană)

»



Conferința statelor neposesoare 
de arme nucleare

PROPUNERI DE CREARE 
Șl LĂRGIRE A ZONELOR 

DENUCLEARIZATEGENEVA 5. — Corespondentul 'Agerpres transmite: In cadrul discuției generale a Conferinței statelor neposesoare de arme nucleare, șeful delegației mexicane, Alfonso Garcia Robles, a supus conferinței un- document de lucru cu privire la crearea de zone denu- clearizate. El a preconizat o serie de tratate, ale căror zone să cuprindă treptat întregul glob și care să prevadă garanții din partea statelor nucleare privind securitatea statelor neposesoare de arme nucleare. El a preconizat totodată crearea unui organism însărcinat cu punerea în aplicare a unui program internațional de ajutor pentru statele neposesoare de arme nucleare, în vederea folosirii pașnice a energiei nucleare. El a propus instituirea unui program internațional pentru exploziile nucleare în scopuri pașnice. Acest program ar avea drept obiectiv principal să asigure statelor care au renunțat Ja armele nucleare a- vantajul folosirii pașnice a exploziilor nucleare, fără nici o discriminare, astfel încât costul dispozitivelor explozive utilizate să fie cit mai redus.Șeful delegației Uruguayului, Hector Gros Espiell, a cerut pu- țenilor nucleare să se angajeze să nu folosească armele atomice. El a insistat asupra garanțiilor necesare statelor neposesoare de asemenea arme, ca și asupra accesului acestora la tehnologia nucleară.
Ministrul român Lucrării© sesiuniî Consiliului

Șeful delegației iugoslave, D. Belovski, a cerut adoptarea de măsuri în vederea încetării înarmărilor nucleare și a dezarmării nucleare. încetarea producției de arme nucleare și de rachete cu caracter ofensiv și defensiv ar fi prima măsură pe drumul dezarmării nucleare. După părerea sa, tratatul de neproliferare nucleară nu rezolvă problema garanțiilor și nu stabilește obligațiile puterilor nucleare în acest sens. Referindu-se la problema creării de zone denu- clearizate, D. Belovski a propus retragerea armelor nucleare de pe teritoriile străine. El a cerut, de asemenea, încetarea manevrelor militare cu armament nuclear.Șeful delegației italiene, Giuseppe Medici, a menționat că o- biectivul principal al conferinței trebuie să fie transformarea atomului într-un factor de progres. El a arătat că trebuie să se pună capăt cursei înarmărilor și să fie luate în considerare propunerile de a se elimina armele biologice și chimice, ca și cele - cu privire la crearea de zone denuclearizate. Delegatul italian a sugerat ca toate aceste probleme să fie abordate de Comitetul celor 18 state pentru dezarmare. în ceea ce privește folosirea pașnică a energiei nucleare, el a făcut unele propuneri în vederea accesului liber al statelor nenucleare la avantajele ce decurg din tehnologia nucleară.

Militari dintr-o unitate de apărare antiaeriană a Armatei populpre a R.D 
Vietnam deplasînau-se spre o nouă pozifie de luptă

P. C. ITALIAN:

DEPLINĂ SOLIDARITATE CU
LUPTA POPORULUI VIETNAMEZPARIS 5 (Agerpres). — Corespondentul din Paris al agenției V.N.A. relatează că Xuan Thuy, secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, reprezentant al guvernului R. D. Vietnam la convorbirile oficiale de la Paris cu reprezentanții guvernului american, și consilierul special Le Duc Tho, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, au primit la 3 septembrie la Paris pe Giancairlo Pa- j otita, membru al Biroului politic ai C.C. al Partidului Comunist Italian. Pajetta a urat poporului vietnamez să obțină victorii în opera de edificare a socialismului în patria sa, precum și în lupta pe oare o duce împotriva imperialiștilor. Pajetta a reafirmat sprijinul P.C, Italian față de poziția adoptată de guvernul R. D. Vietnam în cadrul convorbirilor oficiale de la Paris cu \ reprezentanții guvernului american. în timpul întrevederii, ministrul Xuan Thuy și consilierul special Le Duc Tho au mulțumit P.C. Italian, și po

porului italian pentru sprijinul pe care acesta îl acordă luptei poporului vietnamez.

BELGRAD 5 (Agerpres). — Ședința Prezidiului și Comitetului E- xecutiv al Conferinței Federale a U.S.P.M.I., care a avut loc la Belgrad, constată în concluziile sale că toate popoarele din Iugoslavia își manifestă sprijinul hotărît, acordat pozițiilor Plenarei a X-a a C.C. al U.C.I. și își exprimă solidaritatea deplină cu popoarele ceh și slovac, în concluzii se arată că rezoluția Plenarei a X-a și Directivele trasate de ea reflectă starea de spirit a întregii țări și trebuie să reprezinte platforma politică a activității viitoare a cetățenilor R.S.F.I. în legătură cu situația internațională și sarcinile dezvoltării interne a țării.
H B

Întrevedere

Santiago Carrillo
4

— Luigi Longo

ROMA 5. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Ziarul „l’Unită" anunță că secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo, s-a întîlnit la Roma cu Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian și cu alți membri ai conducerii P.C.I. 'Convorbirile și schimbul de păreri a- supra situației internaționale, desfășurate într-un climat de prietenie frățească, care caracterizează relațiile între cele două partide, au permis să se constate existența u- nei depline identități de vederi a- supra tuturor problemelor discutate.
■ ■«

C.C. ai U.C.I.Rămînînd consecventă _ principiilor respectării suveranității, 'independentei și neamestecului în treburile interne ale oricărei țări, dreptului Ia calea autonomă de dezvoltare socialistă, se arată în concluziile adoptate de ședință, Iugoslavia va acorda în continuare ajutor tuturor factorilor care vor contribui la restabilirea suveranității R. S. Cehoslovace, Ia plecarea trupelor străine și Ia realizarea procesului de renaștere a societății socialiste democratice, dorită de poporul cehoslovac, în această lumină privesc cetățenii Iugoslaviei socialiste acordul de la Moscova.
a R H B H B

Conducători cehoslovaci în vizita 
la întreprinderi din Fraga

PRAGA 5. — CorespondentulAgerpres, E. Ionescu, transmite: Președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, și premierul O. Cernik au vizitat zilele acestea cîteva întreprinderi industriale din Praga. în cohvorbirile avute cu reprezentanții întreprinderilor, a- ceștia i-au asigurat pe conducătorii cehoslovaci că nici în momentele cele mai grele producția întreprinderilor lor practic nu a fost oprită. Incheindu-și vizita la întreprinderea „Electropristoj", președintele Svoboda și-a exprimat satisfacția că uzina a făcut față cu succes sarcinilor de producție și a subliniat
Ședința guvernului cehoslovac

PRAGA 5. — Corespondenții Agerpres transmit: Miercuri a avut loc la Praga o ședință a guvernului cehoslovac condusă de O. Cernik. Guvernul a dezbătut informarea privind reluarea activității unor organe de presă, a radioului și televiziunii, în scopul creării rapide a condițiilor în vederea normalizării situației interne din stat, a asigurării activității depline a organelor de stat și politice, a asigurării securității și apărării persoanelor și averii, guvernul a dezbătut un proiect de lege care conține măsuri privind întărirea liniștii șl ordinii publice, măsuri în domeniul dreptului la adunare și a- sociere și în domeniul presei nepe- riodice.Guvernul a dezbătut, de asemenea, un proiect de hotărîre cu privire Ja asigurarea drepturilor cetățenești și sociale ale persoanelor reabilitate.în afara acestor probleme, guvernul a adoptat, de asemenea., unele măsuri referitoare la relațiile politice externe. ■A*PRAGA 5 (Agerpres). .— Joi, la Praga a început să, apară, alături de „Rude Pravo", „Ceskoslovensky Sport", „Vecerni Praha" și ziarul „Prace", organ al sindicatelor cehoslovace. Tot joi și-a reînceput emi-
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importanța „unității, chibzuințe? șt rațiunii",Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., a vizitat miercuri seara întreprinderile industriale CKD-Praga și Auto-Praga. El a discutat eu muncitorii care l-au salutat cu multă căldură în mijlocul lor.A. Dubcek a mulțumit călduros muncitorilor pentru poziția lor fermă revoluționară din ultimele zile. El și-a exprimat convingerea că aceștia vor fi și mai departe un sprijin hotărîtor al partidului în eforturile sale pentru dezvoltarea socialistă a Cehoslovaciei.

siile pentru străinătate agenția cehoslovacă de știri C.T.K. In seara aceleiași zile a avut loc prima emisiune de televiziune.
PLENARA C. C. AL 
P.C. DIN SLOVACIA

. . . XZ •PRAGA 5 (Agerpres). — Joi au început la Bratislava lucrările Plenarei G.C. al P.C. din Slovacia. Pe ordinea de zi figurează trei puncte — informarea cil privire la situația politică actuală, proiectul punctului de vedere al C.C. al P.C. din Slovacia față de organizarea federativă • a Cehoslovaciei și proiectul privind unele măsuri de cadre.G. Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, a informat Plenara despre situația actuală. Referatul la cel de-al doilea punct al ordinii de zi a fost prezentat de V. Pavlenda, secretar al C.C. al P.C. din Slovacia.

de vicepreședintele Intervenția șefului delegației române
guvernului R.P. Ungare I

BUDAPESTA 5. — Coresponden-. tul Agerpres, Al. Pintea, transmite: Dr. Timar Matyas, vicepreședinte al guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, a primit joi pe acad. Aurel Moga, ministrul sănătății al Republicii Socialiste România. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a fost de față dr, Szabo Zoltan, ministrul sănătății al R. P. Ungare, preCum și Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta.
anchetă internațională

Agențiile de presă transmit că, drept rezultat al convorbirilor 'dintre șeful guvernului federal nigerian și reprezentantul Crucii Iloșii Internaționale, »-a ajuns la un acord potrivit căruia avioane aie C.R.I. vor avea posibilitatea să transporte alimente și medicamente populației din sudul țării („republica Biafra"), care suferă de pe urma războiului fratricid.
Un teritoriu cu o suprafață de 923 763 kms — aproape de două ori 

mai mare decît acela al Franței —,. cu o populație de 58 600 000, de 
locuitori, mai numeroasă decît a oricărei țări din Europa. Cacao, arachide, 
palmieri, cositor, cărbuni, petrol. Nigeria era, din vremurile cele mai 
îndepărtate, o placă turnantă a comerțului african. Prosperitatea, posibilă 
in perspectivă, a luat sfîrșit o dată cu războiul fratricid care a izbucnit 
în pragul verii 1967. De atunci, cu fiecare lună, cu fiecare zi, numărul 
victimelor crește in mod considerabil. De o parte și de alta a frontului 
care opune trupele biafreze trupelor federale, hecatomba capătă dimen
siuni înfricoșătoare. In țara recoltelor bogate, milioane de oameni mor de 
foame. Copii, femei, bătrîni. Aspectul politic al problemei este complex 
și nu formează obiectul anchetei de față. Opinia publică mondială este 
profund impresionată de aspectul umanitar al acestei adevărate drame ■ 
contemporane. In legătură cu acest 
competente.

aspect ne-am adresat unor persoane

Ancheta noastră a început prin- tr-o convorbire cu un coleg de breaslă elvețian, ANDRE NAEF, care a revenit zilele trecute dintr-o călătorie din Nigeria. „Totul e ruină, mi-a spus el, referindu-se la teritoriul biafrez. Am parcurs Onitsha și , Enugu. Ocupat în octombrie trecut, Enugu este un oraș mort. Mai spre sud, Onitsha a căzut în martie 1968 ; locurile unde odinioară se aflau cartiere însuflețite au fost năpădite de bălării. Totul este pustiu. Populația s-a refugiat în păduri, în junglă, Autoritățile militare din Enugu apreciază că numărul celor refugiați din această regiune, odinioară cu o populație densă, ar fi de un milion. Cei rămași suferă de malarie, maladii intestinale și infecțioase. Am întîlnit în apropiere de Enugu un medic indian, dr. Martin, și o infirmieră londoneză, Margaret Duthie, care văd zilnic 4—500 de bolnavi sub- alimentați. 70 la sută dintre ei sînt copii.. în regiunea Calabar am vizitat spitale și tabere de refugiați. în total sînt aici aproape 300 000 de refugiați, în mare majoritate femei și copii, într-o lamentabilă stare de subnutriție. Numeroși locuitori ai regiunii au fugit în insula spaniolă Fernando Poo, aflată în Oceanul Atlantic, în dreptul regiunii Calabar. Acolo cel puțin găsesc alimente. La Port- Harcourt, ocupat în aprilie, spectacolul orașului este tot atît de dezolant. Aerogara, transformată în in-
« ______________________

GENEVA 5. — Agerpres : La a 7-a sesiune a Consiliului pentru comerț și dezvoltare a început discuția asupra problemei asigurării mecanismului instituțional și metodelor de lucru ale Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).Luînd cuvîntul, în cadrul dezbaterilor, șeful delegației române, Ion Stoian, a subliniat importanța raportului secretarului general Raoul Prebisch, mepționînd că UNCTAD trebuie 'să se orienteze spre negocierea de soluții coh- crete .în vederea dezvoltării economica și a creșterii .schimburilor

/

firmerie, este ticsită de bolnavi. Căldura, insectele, lipsa de alimente și de apă sînt tot atîția factori care concură la decimarea acestor ființe, în majoritate copii. Știrile, puține, care veneau din teritoriul neocupat al Biafrei supus asediului, arătau că acolo situația este cu mult mai dramatică".Dr. HOLGER WRYCKE. delegat special al Consiliului ecumenic al bisericilor din Biafra și Nigeria, a vizitat la rîndu-i provincia Calabar, ca și orașul Ikto Ekpene. „Prima constatare pe care am făcut-o, declară el, este teribila mizerie care domnește acolo. Mîncarea lipsea cu desăvîrșire. Ritmul în care pier copiii este înfricoșător. Cei cîțiva medici europeni pe care i-am întîlnit cred că nivelul mortalității infantile este, de 50—80 la sută.UNICEF — instituția Națiunilor 

internaționale. Asemenea negocieri, a spus delegatul român, trebuie să contribuie la crearea echilibrului economiei mondiale prin sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare și suprimarea progresivă a tuturor obstacolelor care se opun comerțului internațional.Ocupîndu-se de problema întăririi eficienței și operativității UNCTAD, vorbitorul a insistat a- supra necesității asigurării universalității organizației. în acest sens, a declarat el, România se pronunță în favoarea participării la lucrări a R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, R.D. Germane și R.D. Vietnam.
Unite specializată în ajutorarea copiilor pînă la 14 ani și a mamelor înainte și după naștere — ia parte activă în acțiunea de salvare a populației civile din regiunile devastate de război. Directorul general al organizației, Henry R. Labouisse, a vizitat Nigeria între 20 iulie și 10 august. Un înalt funcționar al UNICEF, Willy Meyer, a fost, timp de zece zile, în „Biafra". Care este rezultatul studiului întreprins 7 în primul rînd, o statistică, fie ea și aproximativă. La începutul războiului, în regiunile actualmente zone de ostilități militare, se aflau 14 milioane de locuitori, numărul celor care gentă de alimente șe nouă milioane ; cinci mătate reprezintă copii în vîrstă de pînă la 14 ani și mame însărcinate sau alăptîndu-și copiii; 1 900 000 de copii au sub cinci ani.Directorul general HENRY R. LABOUISSE ne spune: „în regiunea o- rașelor Oyo și Ikto Ekpene am văzut peste 200 000 de persoane refugiate, pe o zonă extrem de îngustă. Am 

Dintre aceștia, au nevoie ur- ridică la peste milioane și ju-

a

vizitat sat cu sat, am inspectat taberele de refugiați de pe teritoriile ocupate de trupele federale și am constatat că în aceste tabere se află grupuri de pînă la 5 000 de mame și copii, presați unul într-altul, supți,- complet vlăguiți, pradă unor suferințe înspăimîntătoare, nedorind de- cît o moarte cit mai grabnică. Ei sînt la limita extremă a foamei, cel mai multi mor de foame. în sud-est am văzut regiuni întregi devastate de război, copii flămînzi de cîteva zile. Aici moartea seceră în progresie geometrică. Lipsesc nu numai alimente bogate în proteine, ci mai toațe categoriile de alimente. La Ikto Ekpene și Calabar sînt cei mai multi copii, bătrîni și femei. Eu însumi am văzut, la Ikto Ekpene, copii complet goi, în agonie, lipsiți totalmente de mîncare. Soarta lor nu este deloc mai puțin tragică decît aceea a copiilor- care continuă să se afle pe teritoriul biafrez".

Cea de-a 11-a sesiune a Consiliului ministerial al 0.0. și-a reluat lucrările joi la amiază sub președinția ministrului afacerilor externe al Republicii Mali, Osman Ba. In cadrul ședinței, Habib Bourguiba jr., ministrul afacerilor externe al Tunisiei, a propus componența noului Consiliu ministerial al O.U.A. Delegații la conferință au ales ca președipte al consiliului pe ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika. Șeful delegației tunisiene a propus, totodată, instituționalizarea practicii, conform căreia președinția Consiliului ministerial al O.U.A. să fie atribuită în mod automat șefului delegației țării gazde de fiecare dată cînd consiliul se întrunește în sesiunedelegației țării gazde de fiecare dată ordinară.La Palate! UffiSCO din Paris au continuat joi lucrările Conferinței interguvernamentale a experților asupra bazelor științifice ale folosirii raționale și conservării re-

Roșii l Na- am- este al cu de

Acțiunea de ajutorare a regiunilor sinistrate din Nigeria și „Biafra1* a mobilizat 40 de organizații internaționale și organisme benevole. Pentru a fi mai operațională, ea a fost pusă sub conducerea Comitetului Internațional al Crucii (C.I.C.R.). Fost înalt comisar al țiunilor Unite pentru refugiați, basadorul AUGUSTE LINDT actualmente comisar general C.I.C.R. în Nigeria, însărcinat coordonarea întregii activități ajutorare a victimelor războiului. „Crucea Roșie, ne spune domnia sa, se află în fața unor sarcini enorme, în regiunile de sub control federal, orașele și’satele sînt pustii, iar administrație civilă aproape că nu există. Un număr de două milioane de oameni, după aprecierile noastre, s-au refugiat în păduri. Dintre aceștia, cel puțin un milion se află într-o tragică stare de subalimentare și au nevoie urgentă de asistență, îndeosebi de proteine. Marea lor majoritate o constituie femeile și copiii. Spitalele sînt goale, școlile sînt goale, regiunile acestea sînt pungi 

ale unei mizerii disperate. Iar în Biafra situația este încă mai dramatică. După căderea orașului Port- Harcourt, blocada a devenit efectivă, „Biafra" nemaiavînd nici un acces la mare. Din acel moment, ea este o țară asediată și suprapopulată. Pe un spațiu reprezentînd jumătate din teritoriul Elveției se află 6—7 milioane de oameni, după unele aprecieri chiar 11—12 milioane. Posibilitatea aprovizionării acestor oameni, în majoritate copii, femei, bătrîni. este redusă la un minim exasperant. Cei mai mulți copii suferă de kwashiorkor, consecință a lipsei de proteine. boală care începe prin căderea părului, continuă prin inflamarea picioarelor și sfîrșește prin a decima fără posibilitate de apărare".■— Ce ne puteți spune despre situația refugiaților din „Biafra" ?— într-adevăr. nu este vorba numai de populația orașelor și satelor, ci mai ales de aceea refugiată în pă- 

surselor biosferei. La ședința din 5 septembrie au fost prezentate în continuare rapoartele experților din diverse țări. Expertul român, dr. N. Si- mionescu, vicepreședinte al Comisiei de biologie și medicină din cadrul

persoaneUNICEF răspunde

duri, trei sau patru milioane de copii, bătrîni și femei, în cea mai mare nevoie. Taberele de refugiați sînt în număr de 700. în fiecare dintre ele se află între 40 și 1 000 de persoane. Copiii mor de foame, ca muștele. Am vizitat, de pildă, în urmă cu două săptămîni, în Biafra, într-un sat mic pe nume Umu-Oaoa, o asemenea tabără, în care se aflau peste 700 de refugiați. Au venit acolo fără veșminte, fără nimic. Trebuie să vă spun că am călătorit mult în viața mea, am văzut zeci de țări, am văzut multă mizerie. Nicăieri n-am văzut ceva mai trist, ceva care să exprime mai pregnant domnia Ietargiei foamei : copii scheletici, lipsiți de lapte, care nici măcar nu mai aveau putere de a striga sau de a geme. în ziua cînd m-am aflat acolo, au murit trei dintre ei. într-o altă tabără, de trei mii de persoane, 28 de mor în fiecare zi“.Directorul general al apreciază că, pentru a nevoilor color mai urgente ale refugiaților din „Biafra" sînt necesare o mie tone de alimente pe zi. Ele ar putea fi expediate nu numai pe cale aeriană, ci mai ales cu ajutorul căilor ferate și al camioanelor. Pe teritoriul aflat sub control federal ar fi nevoie de alimente pentru patru sau chiar șapte milioane de oameni. Dar căile ferate sînt paralizate, iar „coridorul terestru" nu se poate realiza, nu numai pentru că numărul camioanelor existente nu atinge măcar cifra de 30. ci mai ales datorită restricțiilor impuse de autoritățile militare. A rămas „podul aerian". Pînă acum Crucea Roșie n-a putut efectua decît zborul de noapte. La sfîrșitul lui iulie s-a făcut bilanțul : aproximativ două sute tone de alimente și medicamente trimise în „Biafra" din inșula Fernando Poo. După 31 iulie, nouă zboruri au totalizat 67 tone de alimente. Iar copiii și femeile biafreze au nevoie de o mie tone de alimente pe zi !Războiul fratricid din;. Nigeria continuă. în Fernando Poo, la Enugu, la Lagos, la Calabar, depozitele de alimente au porțile ferecate. în jurul lor, mai departe, mai aproape, copii, femei, bătrîni mor de foame. Milioane de copii, de femei, de bătrîni. Aceasta este cumplita realitate a conflictului fratricid din Nigeria, căruia opinia publică îi așteaptă o soluționare pașnică, conformă cu interesele naționale și ale umanitarismului.
Horia LIMAN

Consiliului Național al Cercetării Științifice, a subliniat în raportul său că asigurarea unui echilibru just între exploatarea și conservarea resurselor naturale .constituie actualihente în România o problemă a cărei complexitate se datorește ritmului accelerat de industrializare, extinderii chimizării agriculturii și urbanizării țarii. Delegatul român a scos în evidență o serie de elemente specifice din experiența României în acest domeniu, în special cele pe care țara noastră le efectuează în Delta Dunării.Itetegaîia Partidului Comunist din Reunion, condusă de Paul Verges, secretar general al C.C. al P.C. din Reunion, a avut la 5 septembrie convorbiri cu o delegație a Partidului celor ce muncesc din Vietnam condusă de către Le Duan, prim-secretar al Comitetului Central al partidului. In aceeași zi, delegația Partidului Comunist din Reunion a fost primită de către președintele Ho Și Min.Joi a sosit Ia Sofia într-o vizita oficială de prietenie o delegație a Camerei Populare a R. D. Germane, condusă de Johannes Dieckmann, președintele Camerei Populare, vicepreședinte al Consiliului de Stat al R. D. Germane.
GRECIA

, ROMA 5. — Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite : Ziarul italian „L’Unita“ publică un apel al deținuților greci aflați pe inșula Yaros în care se spune, printre altele, că în zilele de 13—31) august a avut Ioc un nou val de arestări în urma atentatului nereușit împotriva primului ministru Papadopoulos. Au fost arestate 1 217 persoane aparținînd grupărilor de centru și de stînga. De la lovitura de stat din 21 aprilie 1967, pînă în prezent, în lagărele de pe insulele Leros și Y-aros se af’ă peste ’000 de persoane. Cea mai mare parte a deținuților, aproximativ 2 000 de persoane, au fost concentrați pe insuia Leros. Se pare că peste 1 000 se află în închisorile de la Eghina, Corfu. Izeddin și Creta.Semnatarii apelului, care se află deportați pe insula Yaros încă din aprilie 1967, scriu : Am fost arestați în mod arbitrar și ni s-a comunicat că detenția noastră este provizorie. Nu s-a pronunțat încă nici o sentință și sîntem supuși unui adevărat regim de închisoare. Sîntem arestați datorită opiniilor noastre politice și pentru că refuzăm să semnăm o declarație prin care ar trebui să negăm idealurile noastre democratice și să acceptăm dictatura. în încheiere, semnatarii scrisorii fac apel la poporul grec, ca prin lupta sa să îi ajute să-și redobîndească libertatea.
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Cuvintarea reprezentantului
RomânieiNEW YORK 5 (Agerpres). — La Conferlpța internaițională a miniștrilor pentru problemele protecției sociale, care are loc la sediul O.N.U., in cadrul discuțiilor generale a luat cuvîntul conducătorul delegației române,., Petre Blajovici, ministrul muncii. După ce a salutat inițiativa O.N.U. de a convoca această conferință. vorbitorul a subliniat necesitatea de a se crea condiții pentru ca toate popoarele lumii să se poată bucura de binefacerile civilizației mondiale. Dar, pentru realizarea acestui deziderat major al lumii contemporane este imperios necesar ca toate popoarele să dispună de libertate deplină, care .poate fi asigurată numai în condiții de independentă și suveranitate națională.Pentru .a se elimina din viața socială toate obstacolele oare se opun progresului social și mai cu seamă inegalitatea, exploatarea, războiul, colonialismul și rasismul și orice altă politică contrară scopurilor și principiilor Cartei O.N.U., a spus Petre Blajovici, este necesar ca toate statele și organizațiile internaționale să-și facă o îndatorire primordială de a acționa pentru înlăturarea tuturor acestor anacronisme.Eliberarea națională și socială, a. arătat vorbitorul, formează unica bază pe care se poate realiza adevărata libertate, dezvoltarea sub toate aspectele a demnității umane. Dis- punind de o asemenea bază. România parcurge un proces de continuă adîneire a democrației, de lărgire a drepturilor și libertăților consfințite și garantate de constituție pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitate.în continuare, vorbitorul a subliniat că pentru ridicarea bunăstării popoarelor este o necesitate o- biectivă de a se acorda prioritate dezvoltării economice, ca suport material al progresului social. Petre Blajovici s-a referit apoi mai ne larg la experiența și realizările țării noastre în domeniul dezvoltării economice și sociale.Conducătorul delegației române s-a referit apoi la necesitatea desfășurării unei largi coonerări internaționale în domeniul promovării bunăstării sociale, la care să participe efectiv toate țările din lume, indiferent de sistemul social politic. Delegația română, a spuis vorbitorul, consideră că ar fi fost în interesul Conferinței ca la lucrările sale să fi fost invitate : R. P. Chineză. R.P.D. Coreeană, R. D. Vietnam, R. D. Germană.Conducătorul delegației române a subliniat că înfăptuirea dezarmării ar elibera imense resurse ce ar putea fi folosite pentru acțiuni d« promovarea bunăstării sociale.El a arătat că O.N.U. și instituțiile sale specializate trebuie să a- corde prioritatea cuvenită. în programele lor. problemelor dezvoltării bunăstării sociale.
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