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Proletari din toate țările, uniți-vă! @
Tg. Mureș

Noi capacități de 
producție pentru 

industria alimentară
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La Tg. Mureș a fost pusă 
în funcțiune, cu o lună îna
inte de termen, o modernă 
linie tehnologică de topit unt, 
prima instalație de acest fel 
din țară. Ea are o capacitate 
de producție de 3 500 tone pe 
an. Tot aici se află în studiu 
final de construcție mai mul
te tunele de congelare cu o 
capacitate de 8 tone unt pe 
zi, precum și un mare depo
zit pentru 150 tone unt. O 
dată cu intrarea în funcțiune 
a noilor capacități, sectorul 
industriei laptelui din Tg. 
Mureș va realiza anual o 
producție cu 60 milioane lei 
mai mare făță de cea actuală.

Șl,SANTIAGO CARRILLO

/Agerpres/

Marți dimineața, a avut loc 
o întîlnire între tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân și Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Spania?

La întîlnire au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., GhizelaVass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

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

Cu acest prilej, într-o at
mosferă caldă, tovărășească 
s-a efectuat un schimb de pă
reri privind relațiile frățești 
dintre P.C.R. și P.C. din Spa
nia și problemele actuale ale 
mișcării comuniste și ale situ
ației internaționale care in
teresează cele două partide.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat in municipiul

nu

Forța industrializării
Odorheiul Secuiesc

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

Străbătînd dealurile Homo- 
rodului, coloana de mașini se 
îndreaptă spre altă localitate 
importantă a județului — mu
nicipiul Odorheiul Secuiesc. 
La Homorod, în pitoreasca 
stațiune balneară, a acut loc 
o emoționantă întîlnire : con
ducătorii de partid și de stat 
s-au oprit la o tabără de pio
nieri aflati la odihnă. La lu
mina făcliilor, copiii au în
conjurat cu nețărmurită dra
goste pe conducătorii iubiți, 
cu așternut în calea lor un 
ce. or de verdeață, le-au dă
ruit flori culese din pădure, 
urîndu-le din inimă bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le mulțumește cu căldură și 
le urează noi succese în învă
țătură, spre a deveni cetățeni 
vrednici și bine pregătiți ai 
patriei noastre socialist, ani
mați de un fierbinte și înalt 
patriotism.

în continuare, în toate lo
calitățile străbătute pe par
curs, masele pline de însufle
țire ale cetățenilor, care au 
dat un aspect sărbătoresc a-

cestor locuri prin nenumăra
tele steaguri și buchete de 
flori cu care au împodobit ca
sele, prin frumoasele cos
tume populare, au întîmpinat 
cu bucurie pe oaspeți expri- 
mîndu-și încă o dată senti
mentele de atașament deplin 
față de Partidul Comunist 
Român, față de conducerea 
sa.

La intrarea tn oraș, o mare 
pancartă poartă inscripția: 
„Bine ați venit, iubiți condu
cători urare reluată și 
rostită din adînctil inimii de 
miile de cetățeni sosiți în în
tâmpinare.

în centrul orașului, în care 
arhitectura modernă se îm
bină cu un complex de edi
ficii publice mai vechi, o 
mare mulțime de oameni iz
bucnește într-o adevărată re
vărsare de entuziasm și bucu
rie la apariția oaspeților dragi. 
Aci are loc, la lumina reflec
toarelor, un entuziast miting 
la care, alături de locuitorii 
orașului, au luat parte și nu
meroși cetățeni din satele a- 
pr opiate.

(Continuare în pag, a 111-a)

Cuvintarea tovarășului

JÂNOS FAZEKAȘ
Permiteți-mi ca în calitate 

de fiu al acestor meleaguri să 
vă salut din inimă cu acest 
prilej, cînd avem în mijlocul 
nostru conducerea iubitului 
nostru partid, pe iubitul nos
tru tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele guvernu
lui. (Aplauze însuflețite).

Această primire, făcută de 
dv. conducerii partidului și 
guvernului nostru, dovedește 
că toți locuitorii secuimii, toți 
secuii sînt strîns uniți în ju
rul partidului și guvernului, 
întotdeauna, la bine ca și la 
rău. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Partidul nostru comunist, ai 
cărui fii sîntem, ne-a învățat 
ca în deplină egalitate de 
drepturi cu națiunea română,' 
pe baza drepturilor depline 
consfințite de constituție, să 
trăim în cea mai mare priete
nie și frăție și să luptăm în 
patria noastră, în Republica 
Socialistă România, pentru 
construcția socialistă, pentru 
construcția comunistă. (A- 
plauze).

încă de la înființare, parti
dul nostru s-a afirmat ca un 
partid internaționalist, mar- 
xist-leninist. care a primit în 
rîndurile sale pe cei mai buni 
fii ai națiunii române, ai na
ționalităților conlocuitoare, 
conducîndu-i la luptă într-o 
strînsă unitate pentru cuceri
rea puterii, pentru edificarea 
și înflorirea patriei noastre 
socialiste. Noi, secuii, putem 
să spunem că în cursul istoriei, 
niciodată nu am avut un con
ducător atît de viteaz cum este 
Partidul Comunist Român. 
(Aplauze, ovații puternice). 
Putem fi mîndri, am fost, sîn
tem și vom fi mîndri, pentru 
că țara noastră este condusă 
de un adevărat partid interna
ționalist, comunist. (Aplauze 
furtunoase).

Dumneavoastră știți foarte 
bine, și știm cu toții, că acest 
splendid pămînt natal al nos
tru, secuimea, parte integran
tă a României socialiste, a fost 
foarte înapoiat sub aspect in
dustrial. După cum v-am mai 
spus în repetate rînduri. a- 
cum și în secuime am pornit 
într-un ritm rapid pe ca
lea industrializării socialis
te și pentru aceasta me
ritul aparține. în primul 
rînd, secretarului general al 
iubitului nostru Comitet

Central, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze, urale, 
ovații în limbile română și 
maghiară).

Secuii nu mai trebuie să-și 
părăsească pămîntul natal, să 
emigreze în America, Canada, 
Australia. Brazilia sau în altă 
țară capitalistă, deoarece par
tidul nostru comunist, aici, pe 
pămîntul nostru natal, ne asi
gură pîinfea, industria, civiliza
ția, cultura. (Ovații însuflețite, 
aplauze îndelungate).

Politica națională marxist- 
leninistă a partidului nostru 
asigură deplina egalitate în 
drepturi pe plan politic, eco
nomic, cultural, social.

Noi, cadrele provenite din 
rîndurile naționalităților, edu
cate de partid, care muncim în 
guvern, în conducerea de stat, 
luptăm pentru calea fericită a 
României socialiste în cel mai 
puternic spirit tovărășesc, în 
cea mai puternică frăție și 
prietenie. (Aplauze, ovații în
delungate).

Este asigurată dezvoltarea 
culturii naționale, socialiste a 
maghiarilor din România ; a- 
ceastă cultură constituie o 
parte integrantă a culturii 
socialiste din România. Este 
asigurată folosirea limbii noas- 

. tre materne în organele 
locale. în aparatul de stat. 
Iată ce fel de partid este parti
dul nostru ! Tocmai din acest 
motiv, de aici, din acest stră
moșesc, străvechi Odorhei Se
cuiesc, mă pronunț în modul 
cel mai categoric, împotriva 
acelor ziariști, acelor ziare și 
posturi de radio, care, fie în 
Ungaria, la Budapesta, fie în 
alte țări, încearcă să califice 
partidul și pe noi cu epitetul 
de naționalism. (Aplauze în
delungate).

Iată, acesta, este partidul 
nostru, partidul românilor, 
maghiarilor, secuilor, germani
lor, partidul nostru, al tuturor 
celor ce trăiesc pe pămîntul 
României socialiste. (Aplauze).

Noi, cu toții, am fost cu
prinși de amărăciune auzind 
de 
lor 
în 
metodă 
tală 
xism-leninismul, în contradic
ție cu principiul internaționa
lismului proletar, această me
todă care încalcă indepen
dența, suveranitatea națiunii 
cehoslovace, este dezaprobată

(Continuare în pag. a IlI-a)

intrarea trupelor 
cinci țări 
Cehoslovacia.

care este 
contradicție

ce- 
socialiste 

Această 
în to- 

cu mar-

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

Dragi tovarăși,

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

Am considerat că este bine 
ca vizitînd județul Harghita să 
vizităm și municipiul Odorhei, 
să ne întîlnim cu locuitorii a- 
cestui vechi oraș, pentru a dis
cuta împreună despre proble
mele dezvoltării socialiste a 
patriei noastre. A devenit, 
după cum știți, un obicei, o 
practică a partidului nostru, 
ca în problemele fundamen
tale privind dezvoltarea eco
nomică și socială a României 
să ne consultăm cu oamenii 
muncii — muncitori, țărani, 
intelectuali — pentru a stabili 
împreună cum să acționăm 
mai bine în vederea asigurării 
mersului mai rapid înainte pe 
calea socialismului a patriei 
noastre, ridicării 
întregului popor, 
urale).

Am obținut, desigur, rezul
tate mari în dezvoltarea țării 
noastre. Această parte a țării 
locuită de secui, mult timp a 
fost rămasă în urmă din punct 
de vedere al dezvoltării indus
triale, ca și alte regiuni ale 
țării. în cadrul actualului cin
cinal, pentru localitățile lo
cuite de secui, ca și pentru 
multe localități din România 
rămase mai în urmă, s-au luat 
măsuri deosebite de dezvoltare 
industrială. Noi considerăm 
că numai ridicarea economică 
a tuturor regiunilor patriei 
noastre poate asigura condi
țiile ca întregul nostru popor, 
ca toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, să 
se bucure de binefacerile so
cialismului. (Aplauze, urale 
repetate).

în județul Harghita și în

bunăstării 
(Aplauze,

municipiul dumneavoastră, în 
acest cincinal se construiesc 
cîteva întreprinderi în care 
vor lucra mii și mii de mun
citori. Fără îndoială că cinci
nalul următor va aduce noi 
întreprinderi, un nou avînt în 
dezvoltarea industrială a pa
triei noastre, precum și a ju
dețului dumneavoastră, creînd 
astfel o bază puternică pentru 
desăvîrșirea construcției so
cialiste, pentru trecerea la 
făurirea comunismului în Ro
mânia. (Aplauze, urale). Este 
cunoscută politica marxist-le- 
ninistă a partidului nostru în 
problema națională, preocupa
rea sa din totdeauna, încă de 
lâ înființare, pentru asigura
rea egalității depline în drep
turi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de națio
nalitate. în anii socialismului 
partidul nostru- a tradus în 
viață aceste minunate învăță
minte ale marxism-leninismu- 
lui. Cu adevărat toți cetățenii 
României se bucură de drep
turi egale, de posibilități egale 
de a-și manifesta aptitudinile, 
capacitățile în toate domenii
le de activitate cu singura con
diție de a învăța, de a fi buni 
muncitori, buni cooperatori, 
buni ingineri, buni profesori, 
ca fiecare la locul său de 
muncă să poată să-și aducă 
contribuția la înflorirea pa
triei comune, la bunăstarea 
poporului. (Aplauze, urale). în 
Constituție și în practică sînt 
asigurate posibilitatea folosirii 
limbii materne, Jnvățămîntul 
în limba maternă, accesul oa
menilor muncii la binefacerile 
științei și culturii în limba în 
care înțeleg cel mai bine. La 
baza întregii culturi și științe 
este așezată învățătura mar- 
xist-leninistă și indiferent 
dacă ea este însușită în limba 
română, maghiară sau ger
mană ea servește aceluiași 
scop, înfrățirii popoarelot, 
cauzei prieteniei, păcii - și so
cialismului. (Urale, aplauze 
prelungite).

Dragi tovarăși, trebuie să 
știm că nici- un fel de egali-

poatefate în drepturi nu se 
realiza fără dezvoltarea unei a 
industrii puternice, unei agri- “ 
culturi puternice, unei baze 
materiale trainice, unui învă- A 
țămînt înfloritor, unei științe ™ 
înaintate, care să creeze posi
bilitatea ca într-adevăr oame- A 
nii să se bucure de bineface- w 
rile socialismului. De aceea 
noi punem în centrul po- A 
liticii noastre industriali
zarea tuturor regiunilor ță
rii, ridicarea la un nivel 0 
de civilizație ridicat a tu
turor județelor patriei noastre. A 
Aceasta creează baza adevă- 
ratei egalități în drepturi în
tre oameni, fără deosebire de A 
naționalitate. (Aplauze, urale).

Noi construim socialismul, 
punem în centrul politicii 0 
noastre omul, facem totul ca 
omul societății noastre socia- 
liste, fie că e român, maghiar, 0 
german sau de altă naționali
tate să se simtă cu adevărat 
stăpîn în patria sa, să parti
cipe cu întreaga sa capacitate 
la întreaga viață economică, 
socială, la întreaga politică a 
partidului și statului nostru. 
Numai așa asigurăm adevă
rata egalitate în drepturi, nu
mai așa omul poate spune că 
este făuritorul propriului său 
destin. Noi putem spune, to
varăși, că, sub conducerea 
partidului nostru comunist, ne 
făurim destinul așa cum îl 
dorim noi, făurim o țară în

9 Au trecut doar cîteva zile de 
cînd întregul nostru popor a săr-

•
 bătorit 23 August — Ziua elibe
rării României de sub jugul fas
cist. Bilanțul însuflețitor cu care

•
 oamenii muncii de pe întreg cu
prinsul patriei au întîmpinat cea 
de-a XXIV-a aniversare a pa
triei, succesele remarcabile obți- 
A nute în anii construcției socia- 

” liste, confirmă întrutotul juste
țea politicii economice a parti- 

A dului de dezvoltare echilibrată și 
ascendentă a economiei națio
nale, reflectă modul creator în 

@ care P.C.R. aplică învățătura 
marxist-leninistă, legile generale 
ale construcției socialiste la con-

9 dițiile concrete și particularitățile 
țării noastre.

La obținerea acestor succese 
care caracterizează economia 
noastră, un rol hotărîtor l-a avut 
industrializarea socialistă a țării 
— obiectiv major al politicii 
Partidului Comunist Român. 
„Pornind de la concepția mate
rialistă care arată că factorul ho
tărîtor al progresului social, al 
înfloririi economiei naționale și

Ing. Constantin 
Bâbâlâu

vicepreședinte al Comitetului 
Stat al Planificării

de

ridicării nivelului de trai al popu
lației îl constituie dezvoltarea 
susținută a forțelor de pro
ducție, spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națio
nală a P.C.R. — partidul nostru 
a concentrat toate eforturile în 
direcția industrializării socialiste 
a țării".

Industria se înscrie ca factor 
hotărîtor al creșterii și perfecțio
nării forțelor de producție, ca 
element de dinamizare a întregii 
economii naționale. Ea este mo
dalitatea majoră de asigurare a 
progresului tehnic, de introdu
cere sistematică a acestuia în 
toate sectoarele de activitate eco
nomică.

Producția industrială a fost în 
1967 cu 13,5 la sută mai mare 
decît în 1966, comparativ cu 11,3 
la sută cît s-a planificat ; în a-

celașl an, 1967, volumul produc
ției industriale a fost egal cu cel 
obținut în întreaga perioadă a 
primului cincinal. Sînt semnifi
cative, credem, și următoarele 
date care demonstrează dezvolta
rea industrială pe care a cunos
cut-o România în anii construc
ției socialiste : anul trecut, în fie
care zi, uzinele și fabricile noas
tre au pus la dispoziția econo
miei naționale peste 6 600 tone 
fontă, față de 510, peste 11000 
tone oțel față de 970, peste 
36 000 tone țiței față de 11400 
cît se producea în 1948.

Rolul de ramură conducătoare 
a economiei naționale pe care-1 
are industria ca rezultat al dez
voltării ei (în 1967, ponderea a- 
cesteia în crearea venitului na
țional era de 51,7 la sută, față 
de numai 30,8 la sută, în 1938) 
se manifestă pe multiple planuri: 
în asigurarea utilizării raționale 
a resurselor de muncă, îmbună
tățirea repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, dinamiza
rea celorlalte ramuri ale econo-

(Continuare în pag. a V-a)

99 SEPTEMBRIE ȘCOLAR"
X

PREZENT ÎN LIBRARII
Nu este un secret pentru ni

meni : anul școlar începe curînd. 
Pregătirile pentru inaugufarea 
lui sînt intense, pentru elevii 
țării lucrează acum mii de oa
meni.

Capitala, cel mai mare centru 
școlar, își onorează elevii cu tot 
ceea ce le va fi necesar. Aflăm, 
de pildă, de la Centrul de libră
rii din București că școlile au 
primit de acum manualele pen
tru elevii lor. Școlile din sectoa
rele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, au fost a- 
provizionate pînă la 26 august 
cu tot necesarul de manuale șco
lare ; pînă la 31 august vor pri- 
mi toate manualele și școlile 
sectorului 4. Manualele școlare 

____  __ , ......  _ T__ _ care vor fi distribuite gratuit tu- 
care sîntem stăpîrii pe viața, @ turor elevilor claselor I—XII din 
pe viitorul poporului nostru, ------~
al copiilor noștri. (Aplauze, 
urale).

în întreaga noastră activi
tate pornim de la necesitatea 
dezvoltării colaborării cu toa- 0 
te țările socialiste, și în pri
mul rînd cu țările socialiste —. 
vecine, așezînd^ aceste relații ® 
pe baza egalității depline în 
drepturi între statele socia- 
liste, a respectului indepen- ® 
denței și suveranității națio
nale, a neamestecului în tre- 
burile interne. Dorim o cola- 
borare largă, dar dorim ca

Capitală însumează cifra de a- 
proape 10 milioane lei.

Nu au fost neglijați nici elevii 
de la cursurile serale și fără 
frecvență. încă de la 15 august 
au fost puse în vînzare manua
lele pentru clasele IX—XII; 21 
de unități din Capitală difuzează 
manualele pentru elevii de Ja 
cursurile serale și fără frecvență.

Remarcăm o inițiativă lăuda
bilă a Centrului de librării Bucu
rești. O dată cu începerea difu
zării manualelor școlare, librăriile 
au procurat literatura ajutătoare 
care este cerută în programa 
școlară. Cărțile recomandate de 
școală sînt expuse în vitrinele li-(Continuare în pag. a Ill-a)

brăriilor, cataloage cu lucrările 
literare recomandate, pe clase, 
stau la dispoziția cumpărătoru
lui, pentru a fi consultate în toa
te librăriile. Ceea ce înseamnă 
că o dală cu începerea anului

școlar elevii vor avea la înde- 
mînă și literatura cerută de pro
grama școlară.

In librării a început de mai
L. L.

(Continuare în pag. a V-a)

Adeziune unanimă

la politica externă

și statului nostruSCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.TOVARĂȘULUI NICOLAE’CEAUȘESCU
Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească 
din toate colturile țării nenumărate telegrame și scrisori prin 
care organizații de masă, colective din uzine și fabrici, din di
verse instituții, oamenii muncii de la sate, elevi, studenți, mi
litari, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și ar
tistice, cadre didactice, simpli cetățeni — români, maghiari, 
germani și alte naționalități — își exprimă deplina adeziune față 
de Declarația adoptată de Marea Adunare Națională cu pri
vire la principiile de bază ale politicii externe a României.

în cuvinte emoționante, pline de o mare responsabilitate 
civică, se exprimă încrederea nestrămutată în partid, în Comi
tetul său Central, hotărârea de a nu-și precupeți eforturile 
pentru înfăptuirea programului luminos trasat de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a partidului pentru înflorirea 
României socialiste. Ele reflectă, totodată, spiritul de adine in
ternaționalism de care este animat întregul nostru popor, atașa
mentul său ferm față de cauza ’ * -—SâVX”
cialiste, a partidelor comuniste 
păcii și socialismului.
într-o ședință comună mun

citorii, tehnicienii, inginerii, 
arhitecții și funcționarii de 
la întreprinderea de con
strucții și montaje nr. 9, de 
la Trustul de construcții și 
de la DSAPC Cluj și-au afir
mat din nou unitatea indes
tructibilă în jurul conducerii 
de partid și de stat, adeziu
nea deplină la politica exter
nă a partidului și statului 
nostru. „Documentele adop
tate de Marea Adunare Na
țională au o mare impor
tanță politică și morală pen
tru noi. spunea arhitectul 
POPOVICI DRAGOȘ. Aces
tea confirmă atitudinea noa
stră, dorința noastră de a 
avea cele mai bune relații cu 
popoarele socialiste. Țin 
să-mi exprim totala ade
ziune față de politica parti
dului și statului nostru."

„Noi, comuniștii, spunea 
muncitorul MIHAI CEBUC, 
vom munci și de acum încolo 
cu aceeași abnegație, sporin- 
du-ne eforturile pentru rea
lizarea exemplară a planu
rilor de producție, adueîn- 
du-ne în acest fel contribu
ția noastră la înfăptuirea 
Directivelor Congresului al 
IX-lea și a sarcinilor stabi
lite de Conferința Națio
nală a partidului pentru în
tărirea patriei noastre și,

prieteniei și unității țărilor so- 
și muncitorești, față de cauza

prin aceasta, pentru spori
rea prestigiului socialismului 
în întreaga lume".

„Asigurăm conducerea par
tidului și statului nostru, spu
nea arhitectul ȘTEFAN GO- 
NOȘ că întregul colectiv al 
unităților noastre își strînge 
și mai mult rîndurile în ju
rul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și a guvernului și își va în
zeci eforturile pentru tradu
cerea în viață a politicii noa
stre externe Ia baza căreia 
stau principiile independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile in
terne ale altor popoare/* 

într-o emeționantă tele
gramă reprezentanții cadre
lor didactice și ai studenților 
din Centrul Universitar—Bu
curești, întruniți în Plenara 
lărgită a Comitetului de par
tid al Centrului Universitar 
arată : „Ne exprimăm ferm 
adeziunea totală făță de ho
tărârile ședinței comune a 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat si guver
nului Republicii Socialiste 
România, făță de Declarația 
adoptată de Marea Adunare 
Națională cu privire la prin
cipiile de bază ale politicii 
externe a României.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Ritmul rapid al dezvoltării 
științei și tehnicii în epoca con
temporană înseamnă, în primul 
rînd, o rapidă creștere a volu
mului cunoștințelor deținut de 
omenire. Acest fenomen obligă 
la găsirea unor mijloace cît mai 
bune, cît mai comode și cît mai 
eficiente de folosire a acestor 
cunoștințe, în interes aplicativ- 
practic ca și în interesul dez
voltării în continuare â științei 
și tehnicii însăși.

Un principiu metodologic im
portant în istoria științei este 
de a situa fiecare moment în 
raport cu condițiile sociale și 
tehnice din vremea respectivă. 
Printre aceste ultime condiții 
— în primele rînduri trebuie 
să fie luate în considerare : sur
sele energetice ; transporturile 
(ca modalitate și extindere), co
municațiile la distanță ; modul 
de acumulare și de păstrare a 
informațiilor științifice, ca și 
modul lor de difuzare în spa
țiu și în timp (de la o gene
rație la alta). Tiparul, bibliote
cile, pedagogia — sînt cîteva 
aspecte „informaționale" ale 
culturii și civilizației moderne.

Epoca noastră poate fi de
finită, din punct de vedere 
„substanțial", de exemplu prin 
performanțele industriei chi
mice de sinteză, din punct 
de vedere energetic, prin mul
țimea de hidrocentrale și ter
mocentrale care produc ener
gie electrică și — mai ales — 
prin descătușarea energiei ato
mice ; din punct de vedere in
formațional — prin telecomu
nicațiile radio, prin mașinile e- 
lectronice de calcul („automa
tica intelectuală"), prin biblio
teci de milioane de volume și 
prin cele 100 000 de reviste de 
specialitate care exprimă și sus
țin activitatea a milioane de 
cercetători științifici.

Acest uriaș flux de informa
ție din domeniul științelor pure 
și aplicate impune nu numai o 
restructurare a documentării în 
știință (se știe că a apărut o 
nouă știință, a automaticii, a- 
plicată la documentare și care 
este informatica) ci și o refor
mă în pedagogie. Forme de 
tranziție către această revo
luție sînt reprezentate de 
diferite profilări și repro
filări ale instituțiilor de în- 
vățămînt ; esența lor este spe
cializarea. Acum o sută cinci 
î.ci de ani, institutele de in

Cine a trecut prin satele județului Bo
toșani, și-a sfințit sufletul cu lumina dulce 
a colinelor noastre care, așa s-or fi ivit 
acolo încă de la începutul planetei. Așa vor 
fi venit grîurile încă de la începutul țării, 
că se leagănă în fiecare vară dincolo de 
pieptul omului, cîteodată pînă la umeri. 
Apele noastre sînt limpezi și bătute de 
marile cinezi de vite ; sînt bătute de lanuri 
și păduri,’ de uzine și mașini. Pe sub pă
mînt se umfla, de bine, cartofii și sfecla 
zahărului, la suprafață codrii se întrec în 
cer cu orașul tînăr, marele oraș al marilor 
Eminescu, Iorga, Băncilă, Enescu — toți 
patru : planete umane, genii ale lumii și 
lumini eterne. Porumbul e mereu într-o 
exagerare epică și dărîmă uneori coșarele 
de-atîta putere, iar livezile și viile se le
nevesc de oboseala rodului. Macarale 
uriașe, motoare și mașini și betoane dau 
zgomot grozav șantierelor iar viața lor e 
brutală și tonică. Prin sate se lărgește tot 
mai bine și frumos lumina tînăra a socia
lismului care a dat caselor electricitate și 
niîinilor libertatea de-a munci pămîntul 
fără să-l mai urască și să-și aparțină. Dar 
n-am văzut nicăieri copii mai frumoși ca 
la noi, iar fetele sînt de-a dreptul venite 
din frumusețile basmelor noastre nordice. 
Arătati-mi pe lume feciori mai harnici și 
mai destoinici ca ai noștri. Ei nu se în
trec numai cu ei înșiși la muncă și gînd, 
ci cu toată țara și cu oameni din toate 
părțile. Ei știu să fie tractoriști și ingineri, 
știu să fie țărani grozavi, adînci la cugetare 
și de foc la joc ori cîntare. Satele noastre

GURA
DE RAI

de ION CRÎNGULEANU

par să aibă o vechime de vreo cinci mii 
de ani după numele stranii pe care le 
poartă : Coșula, Oneaga, Ipotești, Capalău 
Dracșini, Românești, Havîrna, Roma, Co- 
zancea ; par nume de țări, de cetăți; par 
nume de lumi antice care și-au zbuciumat 
istoria și pămîntul spre timpurile noastre 
moderne spre timpurile noastre mîndre. 
Nu-i adevărat că oamenii noștri sînt 
blajini și sentimentali ! Mai repede sînt 
luminoși, foarte bărbați și mîndri. Se pot 
supăra tare dacă-s nedreptățiți și-s iuți la 
mînie. Dai sînt generoși cînd e să-și îm
partă cuiva sufletul. Ei cîntă frumos prin 
fiăduri și la nunți și par să fie strănepoții 
ui Grigore Ureche după felul în care gîn- 

desc și scriu cronica acestui timp. Dar 
mîndria noastră e să se știe că sîntem os 
din osul și sînge din sîngele lui Ștefan cel 
Mare, viață din viața lui.

Județul faimos al marelui oraș Botoșani 
este întinderea românească a lumii și cul
turii, și istoria știe acest lucru și-1 arată 
fără greșeală și uitare. Pentru multă lume 
această întindere și acest popor sînt miraje, 
sînt stranii bucurii I Să știi că Luceafărul 
răsare de-aici și trece’prin rapsodie și ge
niu spre etern, e o bucurie care nu mai 
trebuie strigată ci trăită copleșitor. Dar 
geniul nu se va fi oprit acolo. El va con
tinua să renască în alte minți și alte des
tine care nu vor întîrzia să se arate. Mă
sura vieții noastre este echilibrul și hărni
cia, gîndul adînc și entuziasmul adevărat, 
matur. Patru frați de-ai mei Mihai, Dumi
tru, Costache și Victor sînt șoferi pe 
basculante și viața lor înseamnă viteză și 
echilibru. Pămîntul sub munca lor e fru
mos și se întrec cu dăruire. Odată, o tînăra 
fată trecea prin păduri, vroia să zboare 
de f ai mec și basm. Dar frații mei, copii 
pe atunci, au înconjurat-o și i-au cîntat 
după ce i-au arătat o stea, „Somnoroase 
păsărele**. Gura noastră de ral e 
și de cîntece, și de bucurie este. Cine a 
trecut sau trece pe la noi, învață că so
cialismul este omenid și dragoste, este hăr
nicie și mîndrie națională.

gineri formau un inginer polî- 
tehnician: el se pricepea, de 
bine de rău, în domenii atît 
de variate ca pirotehnica, ma
șinile cu aburi și construcția 
unui pod. Astăzi, însă, chiar in
ginerul de mine este, încă din 
facultate, specialized pe o ra
mură sau pe o etapă a proce
sului tehnic. Specializarea aceas
ta are și dezavantaje (legate de 
îngustarea orizontului, bună
oară) care a făcut să fie pri
vită, de către unii comentatori, 
ca un rău necesar ; oricum, ea 
corespunde unei necesități 
obiective.
. O altă cale de a face față 
fluxului crescînd de informații 
este ameliorarea procesului de 

CUNOȘTINȚE
ȘI CUNOAȘTERE

învățămînt și a metodicii pe
dagogice. în acest sens, rezul
tate promițătoare au fost înre- 

. gistrate în direcția învățării 
„programate". După estimările 
unor experți, învățarea progra
mată ar putea reduce Cu pînă 
la 50 la sută, timpul total ne
cesar însușirii unei culturi ge
nerale ca și a unei culturi de 
specialitate.

★
Dar asimilarea unei științe nu 

este numai (sau în primul rînd) 
o memorizare de cunoștințe. 
Există o deosebire între cunoș
tințe și cunoaștere. Deși prac
tica ne cere în primul rînd cu
noștințe. aplicarea lor oportună 
necesită cunoașterea realității 
ca și a științei a căror rezul
tate vrem să le aplicăm. De a- 
ceea, după părerea noastră, e- 
forturile învățămîntului trebuie 
să fie îndreptate înspre dobîn- 
direa a cît mai multe elemente 
de cunoaștere și a priceperii de 
a adapta cunoștințele la concret. 
Cît despre multe cunoștințe de 
detaliu, ele se dobîndesc atît

prin rutina practicii efective, cît 
și prin folosirea judicioasă a 
„depozitelor de informații"' care 
sînt bibliotecile, serviciile de 
documentare, și, eventual, ordi
natoarele electronice. Specialis
tul viitorului (și nu numai cer
cetătorul științific !) trebuie să 
fie pregătit în sensul de a-și 
putea „conecta" în mod optim 
propriul instrument de gîndire 
(creierul) la instrumentele in
formaționale-umane sau teh
nice ale societății. Aceasta este 
cheia adaptării învățămîntului 
la mersul accelerat al științei. 
Dacă am vrea să salvăm, cu 
orice chip, vechea concepție și 
vechile metode de predare — 
acesta nu s-ar putea face decît

Conf. univ. dr. doc.
Victor Sâhleanu

accepta 
artificial 

aceea

însă nici nu 
unele contra- 

create, cum 
dintre formare

prin îngustarea excesivă a spe
cialității și prin prelungirea ex
cesivă a duratei cursurilor.

Nu vom intra în dispute pe
dagogice și ne vom feri să ela
borăm utopii. ’ 
vom 
dicții 
este 
și informare. Fluxul de infor
mație, care trece prin mintea 
elevului sau studentului în 
timpul anilor de învățătură, are 
oricînd o valoare formativă ; 
dar această valoare poate fi op
timizată printr-o anumită se
lecție a informațiilor, printr-o 
tactică a dirijării lor, prin a- 
numite obligații (care vor fi im
puse) relativ la folosirea lor. 
Informația necesară și utilă în 
sens formativ: iată problema 
nr. 1 a pedagogiei de astăzi și 
de mîine.

Pentru a ne atinge obiecti-

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru cei mici. Desene animate.
18,00 — Telecronica economică. Tema : Respectarea con

tractelor economice.
18.30 — Curs de limba germană (reluarea lecției a 7-a) 
19,0.0 — Pentru tineret: „Tinerețea noastră" — emisiune

de versuri.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,25 — „Universal — 400" — reportaj filmat realizat de 

Studioul de Televiziune.
— Divertisment muzical cu formația „Electrecord". 
— Avanpremiera.
— Teiecinemateca „-Voltaire".
— Varietăți pe 16 mm.

20,45
21,00
21,15
22,30
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Stafeta-concurs
>

a culegătorilor 
de folclor

Moldova lui Ștefan cel 
Mare, leagănul luceafărului 
românesc, Moldova a cărei 
frumusețe a făcut să, vibreze 
coardele viorilo/ lui Enescu 
și Porumbescu, Moldova ce 
străbate întreaga operă a lui 
Sadoveanu este păstrătoarea 
unor vechi tradiții culturale: 
șezătorile sau clăcile.

Această tradiție ne-am gîn- 
dit să o valorificăm, organi
zed ȘEZĂTORI FOLCLO
RICE. Punctul de plecare l-a 
constituit succesul de care 
s-au bucurat în satele din 
jurul municipiului Botoșani, 
extinzîndu-se în Roșiori, Că- 
tămărăști-Vale, Curtești, Re
diu, Virful Cîmpului etc. 
Locul „casei gospodarului" 
l-a luat căminul cultural, 
gătit pentru un asemenea 
eveniment. Pe scene au evo
luat grupuri de cîntăreți, 
soliști vocali și instrumen
tali, povestitori, recitatori de 
snoave și proverbe, zicători 

I

Cîteva of de lectură, în aerul ozonat al parcului Foto: O. PLECAN.

vele propuse, se impune însă 
să recunoaștem un principiu, 
familiar matematicienilor-peda- 
gogi, dar insuficient adoptat în 
alte specialități : nu tot ce tre
cem prin mintea studentului 
este material destinat memori
zării. Atunci cînd studentul ur
mărește o demonstrație, el obți
ne convingerea asupra justeței 
concluziei — convingere care 
rămîne și după ce etapele ra
ționamentului au fost uitate. 
Un anumit fel de contact cu 
complexitatea unei științe este 
indispensabil pentru a avea o 
impresie adecvată despre reali
tatea abordată, simplificarea 
manualelor are riscul de a da o 
imagine simplistă...

După opinia noastră, studen
tul trebuie să învețe în primul 
rînd, următoarele deprinderi, 
perspective și elemente :

1. să învețe, să învețe. Din pă
cate, tehnica muncii intelectua
le nu formează încă o preocu
pare pedagogică centrală. Ea se 
deprinde trecînd prin tatonări 
costisitoare, prin greșeli care se 
plătesc, prin ocolișuri, epuizan
te.

2. să învețe să se documen
teze, adică să folosească revis
te, cărți, biblioteci, centre de 
documentare, indicații ale spe
cialiștilor. Munca individuală 
legată de un singur manual este 
nu numai insuficientă, dar și 
periculoasă, ducînd la atrofie
rea spiritului critic și a gîndirii 
personale. Pregătirea lucrării 
de diplomă nu trebuie să fie 
unica ocazie de a realiza cer
cetarea bibliografiei pentru a fi 
informat la zi. Specialistul care 
știe să se documenteze va găsi 
oricînd datele de detaliu care-i 
sînt necesare în concret, chiar 

© • • • ©

. Subredactlile
transmit

și ghicitori, poezii satirice și 
mult îndrăgiții rapsozi popu
lari.

...Cînd scriu aceste rînduri 
4 albume frumos lucrate, 
pornite din 4 localități ale 
județului, pe 4 itinerarii co
lindă comunele închizînd în 
filele lor balade, obiceiuri, 
zicătdri, strigături culese de 
la bătrîni. Este ȘTAFETA- 
CONCURS A CULEGĂTO
RILOR DE FOLCLOR, acți
une inițiată de comisia cultu
rală a Comitetului județean 
U.T.C. în colaborare cu casa 
județeană a creației popu
lare. Momentele ajungerii 
albumelor în diferite comune 
sînt marcate prin manifes
tări cultural-artistice de am
ploare.

Două file de calendar 
marchează plecarea și sosi
rea ștafetei-concurs : 7 apri
lie și 23 August. La finele 
acțiunii, selectînd materialul 
cules, am acordat premii, iar

I

dacă el nu și le-a însușit în 
facultate.

3. să învețe ce este știința 
în general — și mai ales care 
este structura sa metodologică, 
ce este spiritul științific.

4. să învețe ce este, de fapt, 
ramura de știință pe care o 
studiază ; ce este, ce a fost și 
care sînt perspectivele ei; care 
sînt limitele sale deplasabile ; 
care este structura și semnifi
cația sa pentru cunoașterea și 
practica umană. Această „filo
zofie a specialității" este, după 
noi, indispensabilă pentru a 
face ierarhia între cunoștințe 
și pentru a o aplica eu maxi
mum de eficientă socială, pen
tru a-i impune — uneori — de
plina valorificare socială.

5. să învețe să se uite Ia 
realitate (la natură, de exem
plu), cu ochii specialistului res
pectiv. Există o abordare spe
cific chimică, sau fizică, sau 
matematică — a naturii. Spe
cialistul trebuie să ajungă pur
tătorul unui punct de vedere.

★

un cuvînt despre ate- 
riscului îngustării de 
si cel al progresivei 

a spe- 
ce mai

încă 
nuarea 
orizont 
„neînțelegeri reciproce'
cialiștilor din ce în 
„specializați". O instrucție co
mună de bază poate fi, cre
dem, continuată prin studierea- 
indiferent de specialitate — a 
anumitor probleme și metode 
de mare generalitate. Dar asu
pra acestui punct vom reveni 
într-un articol aparte.

cele mai bune culegeri vor 
fi incluse într-o broșură ce 
va fi editată de Casa jude
țeană a creației populare.

GHEORGHE LISAC 
șeful comisiei culturale 
a Comitetului județean 

Botoșani al U.T.C.
„Ștafeta folclorică" — ini

țiată de Comitetul județean 
Vîlcea al U.T.C., este inti
tulată sugestiv „Tineretul 
pasionat păstrător al tradiții
lor, obiceiurilor și creațiilor 
artistice populare". In cele 
12 albume, care străbat 12 
trasee se vor consemna isto
ricul comunelor, amintiri ale 
participanților la răscoala 
țărănească din 1907 și a celor 
două 
care 
a se 
tori, 
luna 
un festival folcloric.

COSTEA MARINOIU

războaie mondiale. Fie- 
popas servește pentru 
culege proverbe, zică- 

cîntece din bătrîni. In 
decembrie va avea loc

IPOSTAZE PRACTICE
ALE REALITĂȚII'»

Suportul tutui or divagațiilor 
lirice pe care le întreprinde tână
rul pictor Benone Șuvăilă, este 
fără echivocuri, realitatea. O rea
litate (peisaje, naturi moarte, 
flori), pe care o pictează fără 
mimetice tonuri locale, fără un 
senzualism naturalist al materiei, 
ci pe care o evocă mai degrabă 
cerebral, în game cromatice sim
bolice și sugestive. Există în vi
ziunea sa un gust pentru comen
tariul intelectual al temei pictate, 
poate a picturii în genere. De 
aci o notă de inefabil și disimu
lat umor (în sensul parodiei) evi
dentă în acele flori („Flori o- 
ranj“, „Floarea soarelui") și na
turi moarte („Portocale”. etc)

Accente cristaline în pei
sajul piteștean

Foto: AVREL BALABAN

Mărturiile unui 
jurnal de tabără

O recunoaștem. Da, e Ana, 
eroina romancierului Re- 
breanu, femeia care a fost 
supusă atâtor umilințe. Lelea 
Rodovica are chipul brăzdat 
dar vocea i-a rămas domOală. 

1 Vorbește despre Pripasul de 
odinioară, cu sătenii lui, cu 
familia dascălului Herdelea, 
cu hora și toate certurile 
pentru pămînt.

200 de elevi și cadre didac
tice veniți de pe meleagurile 
prahovene în tabăra jude
țeană de la Năsăud o ascultă 
rememorînd filele romanului. 
Lelea Rodovica se destăi-

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 10 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; Ca
pitol (orele 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
-21) ; Melodia (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 1'8,30 • 21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Luceafărul (ore

le 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 19,15) ; Gră
dina Doina (orele 19,15).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Grivița (orele 9 ;
11.45 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

TARZAN — OMUL MAIMUȚA 
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15) ; Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Feroviar (orele 8,30 ; 10,45 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 21) ; Modern 
(orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează la Lumina (orele 9,30 
— 16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45).

CORABIA „PASAREA ALBAS
TRA" — cinemascop.

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

FANTEZIȘTII
rulează la Doina (orele 9 — 
13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 
20,30).

EU, EU ȘI CEILALȚI 
rulează la Doina (orele 16;
18.15 ; 20,45).

HATARI
rulează Ia Victoria (orele 9,30 ;
15.15 ; 17 ; 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Bucagi (orele 9; 

unde amintește prin organizarea 
compozițională a temei și trata
rea picturală (pensulație nervoa
să, decorativă, alternată cu apla- 
turi peste care a revenit cu o 
scriitură decisă, în volum, a cu
lorii scoase direct din tub), ceva 
din exotismul și tonusul solar a 
unui Van Gogh sau Matisse. 
Realitatea (și poate aici e cuprin
să ceva mai dens) este prezentă 
și în acele peisaje solitare, ținu
te în game reci, cu nuanțări sub
tile de griuri, tocmai prin vagul 
și indecizia poetică cu care pri
vitorul este trimis la ea. Realita
tea picturii — unul dintre ter
menii comparației devine astfel 
lax, continuu cuprinzător, des
chis sugestiei multiple. Cei foar
te grăbiți ar putea vedea în a- 
ceste cîteva peisaje („Peisaj", 
„Plajă** etc) tendința către un 
ermetism abstract cu vagi indi
cații surrealiste. Adevărul picturii 
sale este altul însă. Dintre cele 
două drumuri antologice trasate 
cu decizie de Malcvici și Mon
drian în acest sens și ireconcilia
bile între ele (primul propunea 
expresia abstractă ca pe o nouă 
realitate opusă celei obiective, 
deci și fără posibilități de refe
rire, în timp ce al doilea propu
nea aceleași structuri abstracte 
ca rezultat al unui proces de ab
stractizare. și esențializare trepta
tă pînă la limita unei codificări 
ezoterice a realității), pictorul 
Benone Șuvăilă, care cunoaște a- 
ceste invitații livrești le refuză 
atît structural cît și din conștiința 
unei personalități artistice capa
bile să se contureze pregnant prin 
propriile forțe. In aceste peisaje 
realitatea este învăluită pînă la 
limita unei înțelegeri foarte ge
nerale, tocmai pentru a o poeti
za și a-i deschide valențele către 
definitoriu, a o sustrage anecdo
ticului. Ea rămîne resortul esen
țial, termenul de comparație o- 
bligatoriu fără de care actul în
țelegerii estetice ar fi compro
mis. Nu vrem să situăm global 
toate lucrările acestei expoziții, 
pe aceeași scară valorică. Sînt 
destule indecizii în lucrări, des
tule balansuri, cîteodată inofen
sive și juvenile teribilisme, care 
pot fi numite și judecate ca ex
periențe personale ale acestei 
etape. Datele personalității sale 
pe care le intuim astăzi vor fi 
definite cu sigutanță mai tîrziu. 
Ceea ce se impune remarcat este 
însă predispoziția sa către o con
tinuă căutare, acea curiozitate 
nestăvilită care-l fâce să încerce 
o mulțime de modalități de ex
presie în pictură și nu numai tn 
pictură (artistul mai realizează 
grafică, sculptură, film de ani-

nule... îi mulțumești în gînd 
și zăbovești pentru cîtva 
timp în casa-muzeu a mare
lui nostru romancier. O casă 
țărănească, cu pridvor, ne 
primește ca pe vechi cunoș
tințe. In cele trei camere 
elevii întîlnesc mărturii eloc
vente a ceea ce a însemnat 
viața celui ce a creat figuri 
masive în literatura noastră, 
— Ion, Apostol Bologa, Pe
tre Petre, Horea.

O întîlnire urmează alteia. 
In satul lui George Coșbuc, 
marele bard năsăudean, 
elevii vizitează casa memo- 
rială. Și parcă simt că-n 
jurul lor plutește lumea tai
nică a inspiratelor versuri, 
cu personaje multiple ale 
vieții satului de pe malul 
Sălăuței, a cintecelor de vi
tejie înfăptuite de bravii 
noștri ostași in războiul in
dependenței.

Locurile au rămas aceleași. 
Aici s-a „născut" „Iama pe

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 1830 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9,30 ; 12 ; 14,45 ;
17.15 ; 20).

iNTlLNIRE ÎN MUNȚI — cine
mascop
rulează la Exelsior (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45) ; Lira (orele 15.30 ; 18).

TAFFY ȘI VÎNATORUL
rulează la Timpuri Noi (orele
9 — 21 în continuare).

VIVA MARIA — cinemascop
rulează la Gloria (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Tomis (orele 9 — 15,45 în con
tinuare • 18,15 ; 20,30) ; Flamu
ra (orele 15,15 ; 18 ; 20.45).

ÎNTRE NOI
rulează la Buzești (orele 10 ;
15.30 ; 18).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS — cinemascop

rulează la înfrățirea (orele
10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20).

PRIN CURDISTANUL SĂL
BATIC — cinemascop

rulează la Dacia (orele 8 
— 16,30 în continuare ; 18,45 ;
21),

STUDIU DESPRE FEMEI
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

C1ND TU NU EȘTI
rulează la Drumul Sării (ore
le 15 ; 17,30 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Giulești (orele 10 ;
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Arta (orele 
9 — 15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE

mație etc), tendința sa de a se 
feri adesea, zîmbind și iionizînd, 
de ceea ce îi oferă prototipurile 
clasice ale istoriei artei, în defi
nirea a ceea ce este propriu și 
poate mai presus de toate o mare 
energie, un entuziasm și opti
mism solai, care îi însoțește con
secvent, organic gestul de 'crea
ție.

Al doilea expozant, tânărul sce
nograf Ion Truică, aflat ca și 
Benone Șuvăilă la prima expozi
ție personală, aduce desene, în 
care se vădește un comentator 
grav, reflexiv, sensibil (cu un 
deosebit simț al nuanțelor) al 
existenței. Realitatea înseamnă 
pentru Ion Truică în primul rînd 
realitate umană. Problemele și 
întrebările capitale ale existen
ței sînt transpuse de artist dra
maturgie, simbolic cu o oarecare 
gestică literară nu în sensul unei 
narațiuni discursive ci în sensul 
comentării lor prin intermediul 
personajelor. Grafica sa este în 
ansamblu o galerie de personaje 
dintr-o piesă fără acțiune deschi
să permanent divagației filozofi
ce („Germinație", „Aspirație**, 
„Rit”, „Neliniște”, „Pîndă”, „Aș
teptare”, „înțelepciune**, etc). 
Viziunea sa este mai sumbră, în 
cîteva piese chiar puțin afectată, 
deși aceasta nu impietează în 
alte numeroase lucrări asupra au
tenticității emoției; ea are note 
ușor tragice care nu sînt pesimis- 
me de împrumut ci fireasca gra
vitate pe care o pune un artist 
cînd formulează întrebări majore 
asupra vieții și omului. Există 
la el un tragism tonic, dacă ne 
putem exprima astfel și nu unul 
dizolvant. Linia desenului său
oscilează între o notație -.vi
guroasă, mai dură și eliptf&f în 
același timp și una mai sensibili
zată, fină, cu escrescențe și volu
te ușor baroce. In această linie 
(concepută ca modalitate de ex
primare unică) ca și în încorda
rea sa de a traduce plastic o a- 
numită idee sau fapt generaliza
tor vădește o structură de gîndi- 
tor dar și o înclinație ușor lite
rară către ilustrare de concept. 
Această încordare, acest gest pu
țin mecanic care limitează prin 
forța lucrurilor asociațiile libere, 
le-am fi dorit topite în favoarea 
unei exprimări mai directe, mai 
organic, specific și liber plastic.

>4CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

*)Expoziția de pictură BENO
NE ȘUVĂILĂ și Expoziția de 
desen ION TRUICĂ — Sala 
Galeriilor de Altă, Str. Mihai 
Vodă 2.

uliță", aici „In miezul verii" 
sau „Noapte de vară". Iată 
dealurile Dumbrăvii și ale 
Călinii. E liniște dar parcă 
auzi sosind nuntașii din 4 
zări la „Nunta Zamfirii".

In jurnalul taberei noastre 
sînt consemnate numeroase 
acțiuni organizate cu elevii: 
vizita casei iluștrilor gaze
tari transilvăneni Iacob și 
loachim Mureșanu, familie 
care l-a dat literaturii pe 
Andrei Mureșanu, întâlnirea 
cu poetul năsăudean Dumi
tru Nicolae Nistor care l-a 
cunoscut pe Coșb.uc, întîlni- 
rea cu profesorul universitar 
Romeo Dăscălescu de la Uni
versitatea din București, 
excursii la izvoarele Văii 
Caselor, stațiunea balneo
climaterică Singeorz—Băi, 
concursuri.

VIOREL PĂLĂGEȘIU 
directorul taberei

FORT — cinemascop
rulează la Cotroceni (orele
15.15 ; 18 • 20,45).

MOȘTENIREA LUI ACIIILE 
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30) ; 
Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,15 ; 20,30).

O FATA CIUDATA
rulează Ia Moșilar (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Volga (orele 9 — 
15 30 în continuare ; 18 ; 20,30).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Popular (ore
le 15,30 • 18 ; 20,30).

DA LABA, PRIETENE !
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 : 20.30).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA — cinemascop

rulează la Munca (orele 16 : 
18 ; 20).

CAUT O NEVASTA
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

FALSA LIRA DE AUR
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20 30).

ALEGERE DE ASASINI 
rulează Ia Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Crîngași
(orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

JUDECATA
rulează la Pacea (orele 16 : 
18 ; 20).
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Vizita conducătorilor de partid Adeziune unanimă la politica externă

și de stat în municipiul a partidului și statului nostru

Cuvîntarea tovarășuiui
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1} 

acasă la noi să hotărască mun
citorii, țăranii, intelectualii, în 
frunte cu partidul comunist. 
Noi stabilim cum să construim 
socialismul, ce să facem ca 
viața noastră să fie mai bună, 
mai îmbelșugată, mai fericită. 
(Aplauze, urale).

Studiem și dorim să învă
țăm din experiența altora. Dar 
dorim să luăm ce credem că e 
bun și corespunde țării noas
tre, așa cum dorim să Ju
decăm noi ce e bine si ce este 
rău. Aceasta pentru că cel mai 
bine știu muncitorii, țăra
nii și intelectualii din Româ
nia dacă se obțin sau nu rezul
tate bune într-un domeniu sau 
altul al activității noastre so
ciale. Nimeni din afară nu 
poate să aprecieze și să judece 
cum trebuie rezolvată. într-o 
țaa^au alta, o anumită pro
blema concretă. Numai clasa 
muncitoare și poporul din țara 
respectivă sînt singurii în 
drept să Judece'dacă partidul, 
guvernul îi conduc bine sau 
nu, și să acorde sau nu încre
dere partidului și guvernului. 
Noi considerăm că rezultatele 
pe care le-am obținut sînt o 
dovadă că politica noastră e 
justă, că ea corespunde inte
reselor întregului nostru po
por, fericirii tuturor cetățeni
lor României socialiste. (Apla
uze, urale puternice). Iată de 
ce pe noi ne-a îngrijorat mult 

^pătrunderea trupelor a cinci 
țări socialiste în Cehoslovacia.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

JĂNOS FAZEKAS
(Urmare din pag. 1) 

nu numai de națiunea română, 
nu numai de poporul român, 
ci și de maghiarii din Româ
nia, de toate naționalitățile 
conlocuitoare.

în acesta clipe, cred că toată 
lumea este de acord cu mine 
să declarăm națiunii române, 
poporului român, că noi, ma
ghiarii și secuii din România, 
vom lupta umăr la umăr, vom

Odorheiul Secuiesc
(Urmare din pag. I)

Mitingul oamenilor

muncii

Noi am vizitat Cehoslovacia, 
am avut discuții cu conducă
torii cehoslovaci, ne-am întîl- 
nit cu oamenii muncii din 
Praga și ne-am putut convinge 
că poporul cehoslovac urmea
ză cu încredere partidul, con
ducătorii săi, că e ferm ho- 
tărît să asigure victoria socia
lismului în Cehoslovacia. (A- 
plauzc).

Dorim să dezvoltăm șî să a- 
vem relații bune cu popoarele 
țărilor socialiste. Dorim să mi
lităm ca nimic să nu poată 
dăuna relațiilor noastre fră
țești de colaborare. Dorim însă 
să ne rezolvăm problemele 
cum credem noi mai bine, și 
dorim ca și alte popoare 
să fie lăsate să-și rezolve pro
blemele cum doresc ele.

Noi sîntem ferm hotăriți să ne 
îndeplinim toate obligațiile pe 
care le avem in cadrul alian
țelor cu țările socialiste și la 
nevoie, dacă imperialismul va 
ataca un stat socialist, mem
bru al Tratatului de la Var
șovia. noi, ca membri ai aces
tui tratat, ne vom îndeplini 
neclintit obligațiile. Facem 
totul pentru a avea forța ne
cesară îndeplinirii acestei obli
gații. în același timp doresc 
și aici să afirm hotărîrea 
noastră de a nu admite nimă
nui să se amestece în tre
burile noastre, să încalce su
veranitatea României. (Aplau
ze. urale puternice, îndelun
gate).

Avem în fața noastră o 

face în continuare zid în jurul 
politicii partidului și guvernu
lui nostru. Noi, secuii, facem 
zid în jurul Comitetului Cen
tral al partidului nostru, în 
jurul iubitului nostru secretar 
general, tovarășul Ceaușescu. 
(Aplauze, urale în limbile ro
mână și maghiară).

în încheiere, tovarăși, să 
strigăm : Trăiască prietenia 
strînsă, de nezdruncinat dintre 

muncă încordată plină de răs
pundere pentru înfăptuirea 
programului trasat de Con
gresul al IX-lea, avem în fața 
noastră sarcini mari în toate 
domeniile de activitate și 
avem nevoie să ne concen
trăm toate forțele, toate cu
noștințele, toate capacitățile 
poporului nostru, pentru în
făptuirea acestui program de 
edificare a socialismului. Știm 
că mai avem mult de făcut 
pentru a putea spune cu con
știința împăcată că într-ade- 
văr am realizat pe deplin so
cialismul în tot ceea ce are el 
mai bun, că am asigurat viața 
cea mai bună pentru poporul 
nostru. Dar vom face totul 
pentru a realiza acest ideal, 
tovarăși. (Aplauze, urale).

Vă mulțumesc pentru primi
rea călduroasă ; în aceasta noi 
vedem o exprimare a încre
derii în politica partidului și 
guvernului, vedem exprima
rea voinței dv. de a urma nea
bătut și de a traduce în viață 
această politică, vedem hotă
rîrea dv. de a contribui activ 
la înflorirea patriei noastre. 
Republica Socialistă România. 
(Aplauze, urale). în această 
muncă nobilă, vă urez din 
toată inima succese tot mai 
mari, vă doresc multă sănă
tate și multă fericire la toți. 
(Aplauze, urale).

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

poporul român și naționalită
țile conlocuitoare! Trăiască 
iubitul nostru partid comu
nist internaționalist: Partidul 
Comunist Român, în frunte cu 
Comitetul Central, cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu 1 (A-
plauze îndelungate, ovații).

îmi închei cuvîntarea cu un 
salut secuiesc : Putere, sănă
tate populației municipiului 
Odorheiul Secuiesc ! (Ovații, 
aplauze îndelungate).

Cuvîntul de deschidere a 
mitingului a fost rostit de to
varășul LUDOVIC SZAVUJ, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid din Odor
heiul Secuiesc, președintele 
Consiliului Popular Municipal.

Permiteți-mi ca, în numele 
oamenilor muncii din munici
piu. să aduc un fierbinte salut 
stimaților noștri oaspeți cu 
prilejul acestei vizite. încer
căm profunde sentimente de 
emoție, satisfacție și bucurie 
primindu-i astăzi în mijlocul 
nostru pe iubiții conducători 
de partid și de stat, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ne este vie în amintire vi
zita făcută nu de mult pe me
leagurile noastre de către con
ducătorii de partid, vizită care 
a oferit populației un mare și 
fericit prilej de a-și manifesta 
în mod nemijlocit atașamentul 
nețărmurit față de partid, față 
de conducerea sa. Cu aceleași 
sentimente, cu aceeași inimă 
plină de bucurie, vă salutăm 
din nou în mijlocul nostru.

Cu această ocazie ținem să 
vă informăm, stimate tovarășe 
secretar general, că obiectivele 
de industrie ușoară, la al căror 
proiect v-ați referit în cursul 
vizitei trecute, sînt acum în 
plină realizare. Este încă un 
motiv pentru a ne exprima 
sentimentele noastre de recu
noștință față de grija părin
tească ce o purtați dezvoltării 
continue a tuturor meleaguri
lor țării, inclusiv celor locuite 
de mulți oameni ai rnuncii_din 
rîndul naționalităților conlo
cuitoare. așa cum este și muni
cipiul nostru. Este o expresie 
elocventă a politicii naționale 
juste, marxist-leniniste a par
tidului, care a adus o mare 
contribuție la sudarea unității 
de nezdruncinat a tuturor fii

lor patriei într-o mare familie, 
indestructibil unită.

Dovadă concludentă a dra
gostei și atașamentului fier
binte nutrite de populație față 
de partid sînt succesele cu 
care au întîmpinat ziua de 
23 August oamenii muncii din 
acest municipiu. Colectivele 
de muncă și unitățile indus
triale au îndeplinit prevede
rile de plan la producția glo
bală industrială în proporți.e 
de 102,5 la sută, iar planul 
producției marfă, vîndută și 
încasată — în proporție de 
103,5 la sută. Realizările amin
tite evidențiază totodată și 
modul în care locuitorii mu
nicipiului înțeleg să răspundă 
hotărîrii de a se ridica ora
șul Odorheiul Secuiesc la ran
gul de municipiu, hotărîre 
pentru care manifestăm și cu 
acest prilej mulțumirile și sa
tisfacția noastră. Pentru noi. 

locuitorii acestui municipiu 
români, maghiari, oameni ai 
muncii de alte naționalități — 
pămîntul pe care ne-am năs
cut și trăim este pămîntul pa
triei dragi. înfrățiți am mun
cit și înfrățiți vom munci și 
în viitor, fără preget pentru 
propășirea ei, pentru înainta
rea către țelul comun — con
struirea socialismului și co
munismului. Asigurăm Comi
tetul Central al partidului, 
Consiliul de Stat și guvernul 
țării, pe dv. personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că întreaga 
populație din acest municipiu 
nu-și va precupeți eforturile 
în vederea înfăptuirii măsuri
lor preconizate de partid pen
tru dezvoltarea și propășirea 
țării noastre. Ne exprimăm 
deplina aprobare față de po
litica externă a statului nos
tru. politică în centrul căreia 
se află în mod nedezmințit 
prietenia frățească cu toate 
țările socialiste, politică ce 
pornește neabătut de la in
teresele fundamentale ale 
poporului român și de la 
îndatoririle internaționaliste 
față de cauza socialismului în 
lume — așa cum s-a putut 
vedea încă o dată, cu putere, 
în aceste zile. în legătură cu 
evenimentele din Cehoslovacia. 
Subscriem și noi la Declarația 
adoptată de Marea Adunare 
Națională, document pe care 
îl votează întregul popor, și ne 
exprimăm încrederea nețăr
murită în conducerea partidu
lui și statului nostru, care ne 
călăuzește cu înțelepciune și 
fermitate pe drumul înfloririi 
continue a scumpei noastre 
patrii, libere si independente 
— Republica Socialistă Româ
nia.

în aplauzele participanților 
la miting a luat apoi cuvîntul 
în limba maghiară tovarășul 
JANOS FAZEKAȘ, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. 
(Cuvîntarea se publică în 
pag. I).

Primit cu îndelungi aplauze, 
cu entuziaste urări și ovații a 
hiat cuvîntul apoi tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. (Cu
vîntarea se publică în pag. I).

Cuvîntarea secretarului ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
a fost subliniată în repetate 
rînduri de valuri de aplauze, 
de urale nesfîrșite, care au 
dat expresie atașamentului 
fierbinte al maselor față de 
politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, 
hotărîrea de a sprijini cu toate 
forțele înfăptuirea acestei po
litici, izvorîtă din interesele 
vitale ale poporului, ale cons
trucției socialismului în patria 
noastră, ale cauzei socialis
mului și comunismului în lu
me.

După ce tovarășul Szavuj 
Ludovic a mulțumit conducă
torilor de partid și de stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru vizita făcută, pentru cu
vintele rostite și a exprimat 
hotărîrea locuitorilor munci- 
cipiului de a înfăptui în con
tinuare politica partidului, 
participanții la miting. într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire, cîntă Imnul de luptă 
al clasei muncitoare — Inter
naționala.

Vizita conducătorilor de par
tid <i de stat a luat sfîrșit.

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

Întîlnirile acestei zile dintre 
conducătorii de partid și de 
stat cu sutele de mii de oa-
meni ai muncii, români, ma
ghiari și de alte naționalități 
din județele vizitate, au prile
juit înflăcărate demonstrații 
ale unității de neclintit a în
tregului nostru popor în jurul 
partidului, al Comitetului său 
Central — ale aprobării una
nime de care se bucură poli
tica internă și internațională 
a partidului în sînul întregului 
popor, ale legăturii indestruc
tibile dintre poporul român 
și partidul său comunist — 
legătură care constituie cea 
mai sigură chezășie a mersu
lui înainte al României socia
liste pe drumul progresului și 
civilizației, al triumfului idei
lor nobile ale socialismului 
și păcii în întreaga lume.

PAUL ANGHEL 
NICOLAE MOCANU 

AUREL URZICA

(Urmare din pag. I)

Poporului nostru, se spune 
în telegramă. îi sînt deosebit 
de scumpe libertatea și inde
pendența națională, prietenia 
cu toate tarile socialiste de 
care ne leagă comunitatea 
de orînduire, aceeași ideolo
gie — ideologia marxist-le
ninistă — aceelași țel nobil — 
construirea socialismului și 
comunismului. Iată de ce, ală
turi de întregul popor, spri
jinim neabătut hotărîrea Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Român de a 
milita și pe mai depar.te 
pentru respectarea consec
ventă a internaționalismului 
socialist, pentru ca principiile 
independenței și neameste
cului în treburile interne să 
constituie calea pentru res
tabilirea încrederii, unității 
șl colaborării frățești dintre 
statele socialiste.

Strîns uniți în jurul con

Consiliul Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, întregul său activ obștesc, 
exprimă deplina adeziune a mi
lioanelor de femei din România, 
față de Declarația Sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale, care reafirmă cu cea 
mai deplină claritate normele și 
principiile menite să guverneze 
relațiile între statele socialiste, 
între toate statele lumii.

Folosim acest prilej — se a- 
rată mai departe în declarație

FUNDAMENTUL TRAINIC AL UNEI 

ADEVĂRA TE POLITICI INTERNA ȚIONALISTE 

Prof. dr. docent Petre Vancea
membru corespondent al Academiei

Declarația adoptată de Ma
rea Adunare Națională consti
tuie expresia unanimă a gin- 
durilor și simțăminte lor noas
tre. Principiile exprimate in 
Declarație și în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, sînt princi
piile călăuzitoare ale unei po
litici profund umaniste, izvo
rîtă din tradițiile seculare, din 
tot ce a fost mai bun in gin- 
direa și spiritualitatea româ
nească in lungul veacurilor: 
dragoste de libertate, spirit 
de dreptate, prietenie sinceră.

In același timp principiile 
exprimate de la tribuna celui 
mai înalt for reprezentativ al 
țării reprezintă fundamentul 
trainic al unei adevărate poli
tici internaționaliste, bazată 
pe cunoașterea profundă a 
realităților lumii contempo
rane, pe aprecierea justă și 
realistă a factorilor care in

„Cu același gînd, cu aceeași inimă, toți care 
trăim in această patrie frățește" 

Letay Lajos
scriitor — redactor șef al revistei Utunk

ii ascult pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vorbește de pe balco
nul sediului C.C., vorbește în 
fața Marii Adunări Naționale, și 
aproape după fiecare frază ros
tită, trebuie să se oprească. Cu
vintele îi sînt întrerupte de ro
pote de aplauze, exprimînd apro
barea, acordul unanim. Răspun
sul la cele spuse e un DA răs
picat, al muncitorului, al țăranu
lui, al intelectualului; DA, -răs
punde românul, maghiarul, ger
manul, cu toții împreună, cu ace
lași gînd, cu aceiași inimă, toți 
care trăim în această patrie fră
țește, toată populația țării spune 
da!.

Secretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat 
exprimă sentimentele noastre 
cele mai lăuntrice, ivite din ini
ma noastră. Ginduri formulate 
împreună cu noi de către parti
dul nostru, ca întotdeauna, în 
toate problemele de importanță 
majoră, gîndurile și sarcinile din 
aceste zile ca și de atîtea ori, 
întotdeauna de-a rîndul anilor.

Răspundem și acum cu un da, 
la cuvîntul partidului. Din toată 
inima, cu aprobarea noastră fer
mă pentru tot ceea ce a făcut și 
face în aceste zile, pentru țară, 
pentru patrie, pentru pace, pen
tru socialism. Spunem da la cu
vîntul partidului, pentru fiecare 
pas, pe care îl facem și în aces
te zile, pentru uriașele, neobosi
tele eforturi pe care le face în 
frunte cu conducerea sa, cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru că în aceste zile grele, deși 

ducerii de partid și de stat 
sîntem hotăriți să ne înzecim 
eforturile pentru construirea 
comunismului spre binele 
patriei și creșterea presti
giului socialismului în lume“.

în telegrama studenților 
participanți la tabăra de in
struire de la Izvorul Mure
șului se spune : „Am ascultat 
cu adîncă emoție și satisfac
ție cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Declara
ția adoptată de Marea Adu
nare Națională în care se 
reafirmă în fața întregului 
popor român, a lumii în
tregi, caracterul principial, 
profund uman al politicii 
interne și externe a Româ
niei.

Ne exprimăm convingerea 
că politica partidului și sta
tului nostru este singura în 
măsură de a asigura destinul 
luminos al României So
cialiste, că țara noastră mili
tează neabătut pentru prie
tenia cu toate țările socialiste, 
pentru colaborarea princi-

Declarația
CONSILIULUI NAȚIONAL AL FEMEILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
— pentru a reafirma sim
țămintele milioanelor de fe
mei din patria noastră — 
românce, maghiare, germane 
și de alte naționalități —, de 
nețărmurită recunoștință față de 
Partidul Comunist Român, de 
Comitetul său Central și perso
nal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru înțelepciunea 
și fermitatea cu care promovea
ză interesele naționale vitale ale 
poporului nostru, militează pen
tru dezvoltarea colaborării și 

fluențează relațiile intre po
poare și state — într-un cuvînt 
o expunere a principiilor re
lațiilor de tip nou, cu adevă
rat marxist-leniniste.

Este greu să te sustragi cu 
obiectivitatea unui geometru 
din plasa lumii afective Ni
meni nu poate fi atit de uscat 
sufletește incit să nu participe 
cu cel mai profund interes, 
încrezător în triumful libertă
ții și dreptății. în rezolvarea 
tuturor problemelor contem
poraneității. a tuturor proble
melor de care depinde întă
rirea, pe baza normelor mar
xist-leniniste, ale neameste
cului în treburile interne, su
veranității și egalității în 
drepturi a tuturor națiunilor, 
a prieteniei și colaborării din
tre țările socialiste, a unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale a tu
turor forțelor păcii și socialis
mului.

trecînd prin mari încercări, cau
za măreață a socialismului, a u- 
nității, prieteniei, a frăției, tăriei 
țărilor socialiste să nu fie știrbi
tă. Cumpătarea, înțelepciunea, 
previziunea au caracterizat fie
care cuvînt, fiecare acțiune, fie
care pas al partidului nostru 
Credința neabătută în principiile 
marxism-leninismului, în toate 
privințele, credința și consecven
ța pentru principiile politicii 
noastre interne și externe, legea 
fundamentală a acțiunilor noas
tre.

Din aceste principii s-a născut 
Declarația Marii Adunări Națio
nale din 22 august ridicînd la 
rang de lege aceste principii 
pentru noi toți. Principiile prie
teniei frățești, întăririi neînceta
te a alianței între țara noastră 
România și celelalte țări socialis
te. Pentru cauza democrației, a 
progresului, a libertății, a inde
pendenței și suveranității națio
nale, pentru cauza păcii.

Și dacă astăzi sosesc cu miile 
telegrame pe adresa C.C. și a to
varășului Ceaușescu, telegrame și 
scrisori care exprimă totala ade
ziune a noastră, a tuturor, la po
litica partidului, adeziunea noas
tră totală și unanimă la toate cele 
făcute și spuse de tovarășul 
Ceaușescu. e tocmai pentru acest 
lucru și de aceia, ne angajăm 
din nou, că vom lucra și pe mai 
departe ca să fim demni în toa
te privințele de această muncă 
uriașă pe care o desfășoară 
partidul nostru.

%
pială, rodnică, cu statele șl 
popoarele acestor țări.

într-o altă telegramă, 
adresată conducerii parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune :

„Comuniștii, întregul co
lectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri ai întreprin
derii de centrale hidroelec- 
trice-Argeș, au luat cunoș
tință de hotărîrile Plenarei 
Comitetului Central și gu
vernului Republicii Socialiste 
România. Sîntem hotăriți să 
facem totul pentru a traduce 
in viață politica partidului 
și statului nostru. Construi
rea socialismului în scumpa 
noastră patrie este suprema 
noastră datorie. Vă asigurăm 
că toată energia și capacita
tea noastră de muncă vor fi 
dedicate acestui țel măreț. 
Vom depune toate eforturile 
ca să asigurăm funcționarea 
în cele mai bune condițiuni și 
la întreaga capacitate a com
plexului hidroenergetic de pe 
„Argeș".

prieteniei cu toate țările socia
liste, pentru extinderea relații
lor cu celelalte popoare ale lu
mii, spre binele păcii și secu
rității internaționale.

Femeile din România, se spu
ne în încheierea declarației, asi
gură Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, guver
nul și Consiliul de Stat că își 
vor consacra întreaga forță și 
capacitate înfăptuirii politicii 
interne și externe consecvent 
marxist-leniniste a partidului de 
desăvîrșire a construcției socia
liste, de promovare în relațiile 
internaționale a. principiilor 
imuabile ale respectării inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne ale altor state, egalității 
în drepturi și respectului reci
proc, de apărare a păcii.

Declarația
COMITETULUI

DE CONDUCERE 
AL UNIUNII 

COMPOZITORILOR
Compozitorii și muzicologii 

din Republica Socialistă Româ
nia, alături de întregul nostru 
popor, au luat act cu profundă 
satisfacție de Declarația Marii 
Adunări Naționale cu privire la 
principiile de bază ale relațiilor 
dintre statele socialiste, dintre 
toate tarife lumii.

Profund loială angajamente
lor sale în relațiile multilatera
le cu țările socialiste frățești, 
România — se arată mai depar
te în declarație — militează cu 
consecvență și hotărîre nestră
mutată pentru ca libertatea, in
dependența și suveranitatea na
țională a oricărui popor să fie 
respectate cu sfințenie. Cucerire 
fundamentală a orînduirii socia
liste, dreptul fiecărei națiuni de 
a-și hotărî singură soarta, con
stituie condiția sine qua non a 
înfloririi materiale și spirituale 
a popoarelor, chezășia păcii si 
socialismului în lume.

Ne exprimăm legitima mîn- 
drie și hotărîrea de a sprijini 
neabătut politica externă a 
partidului și guvernului nostru 
reafirmată strălucit în Decla
rația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
politică străbătută de la un ca
păt Ia altul de un profund spi
rit internationalist, de grija și 
preocuparea plină de răspunde
re pentru cauza prieteniei și co
laborării dintre statele socialiste, 
® unitâtil sistemului socialist,. a 
întăririi coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Ne însușim întru totul ideile 
cuprinse în documentele de 
partid privind discuțiile sincere 
dintre partidele comuniste, între 
statele socialiste, ca singura ca
le eficientă de rezolvare poziti
vă a divergentelor ivite uneori 
în evoluția complexă a mișcării 
comuniste contemporane, a re
lațiilor politice între toate țări
le lumii.

In încheiere, se spune:
Asigurăm Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de întregul nostru devotament, 
de decizia noastră însuflețită și 
nestrămutată de a nu precupeți 
nici un efort pentru înflorirea 
culturii în patria noastră, pen
tru prosperitatea scumpei noas
tre țări. Republica Socialistă 
România, pentru izbînda deplină 
a ideilor de progres, de drepta
te șl umanism în lume.
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Deși o prezentare a scrii- 
torului Nicolae Tăutu este, 
bineînțeles, de prisos, citito
rul constatîndu-i consec
vența prezenței în librării, 
atît noi cit și autorul frag
mentului pe care îl publicăm 
astăzi am simțit nevoia unei 
explicații suplimentare. Pînă 
la urmă dialogul dintre re
porter și scriitor a căpătat 
nuanța interviurilor de colo
ratură confesională.

— Proza de aventuri, am 
zis noi, ca să deschidem în- 
tr-un fel discuția, constituie 
pentru dumneavoastră o 
preocupare, i-arn putea zice 
„de ultimă oră“. Ce mistere 
v-au condus către ea ?

— Nici un mister. Sau, ca 
sa fiu mai exact, misterele 
unor convingeri al căror 
adept ești fără să o știi pînă 
în clipa cînd asta ți se re
levă într-o împrejurare 
oarecare. Am început cu un 
divertisment de moravuri, 
cu un fals roman de aven
tură, cu o satiră deconec- 
fantă. Să fi fost la mijloc 
ambițiile profesionale, ori 
poate o modalitate activă 
prin intermediul ~ căreia 
căutam odihna după ostene
lile versului, sau amîndouă 
laolaltă ? Nil știu. Dar, mai
apoi, mi-am dat seama că,

Spre surprinderea lui Mihaî 
„Fiatul“ condus de Solveig de
mară cu o viteză potrivită, dar 
nu spre Constanta ci în sens in
vers, spre Capul Midia. Ofițerul 
exclamă contrariat de această 
surprinzătoare constatare : 
„Mi-au tras clapa ! S-au prefă
cut că șterg putina pe la Tuzla 
și iată-i, se pregătesc să „deco
leze" dintr-un loc cu totul 
opus !... își cunosc la perfecție 
meseria ! Ce-ar fi să iau legă
tura prin radio să vestesc gră
nicerii ?“ Dar Mihai se opri. 
Mașina din fața lui se pregătea 
să întoarcă. „Probabil au con
trolat să vadă dacă nu sînt ur
măriți, în această direcție ; la o 
asemenea oră tîrzie, circulația 
fiind redusă se poate verifica în 
mod simplu dacă ești urmărit 
sau nu ! Să nu le cad eu în 
cursă. Acum le știu direcția și 
stația terminus !“

— Costică. întoarce mașina ! 
Si viteză mărită, să nu ne ob
serve ! Bravo, ești un adevărat 
maestru. Te propun la primă !

Luă legătura prin radio cu 
Inspectoratul. „Ce se aude cu 
Maria“? I se răspunse îmbucu
rător : „Totul e normal. A sem
nalat prezența unei bărci cu 
motor ascunsă în apropiere".

Satisfăcut, Mihai, îi comandă 
conducătorului auto :

— Și mai repede Costică ! Să 
fim cu mult înaintea lor la 
Tuzla. îți măresc prima ’

Mihai plănuia mulțumit : „Nu 
a prins cursa lor, deși mi-a dat 
o veritabilă spaimă '. Acum, ob- 
servînd că nu sînt „filați", vor 
acționa mai necontrolat ! Totuși 
prudentă I" «.

Mihai o găsi pe Maria în a- 
propierea locului unde se afla 
barca pregătită pentru el.

— Totu-i în regulă. Maria ?
— Ca la carte. Mihaî. Acolo, 

lingă stilp e barca lui Jonnes 
E o barcă cu motor !... de mare 
viteză. Nu a fost supravegheată 
de nimeni, adăpostul era prea 
bine ales I Noi nu am fost sim
țiți nici de păsările _ cerului, 
nici de broaștele de alături în
trunite în plenară la concert !...

Pe șosea se zăriră becurile 
„Fiatului".

— Iată-i ! Au cam întîrziat!
Mihaî simți un fel de^ tremur 

nervos din cauza așteptării atît 
de încordate. Jonnes coborî îm
preună cu Solveig și transpor
tară barca Ia mal. Ascultară 
și cercetară în jur. Nu auziră 
decît concertul broaștelor. o 
simfonie nocturnă și copleși
toare.

Jonnes o sărută prelung, apoi 
sări în barcă.

Maria îi șopti curioasă.
— Nu pleci Mihai ?
— Nu. Mai întîi să se depăr

teze Solveig. Altfel am pierde 
al doilea „material" ce sosește 
dimineața cu cursa aeriană 
de București ! Femeia nu tre
buie să bănuiască nimic !... E 
un fapt esențial pentru mersul 
operațiunilor I

Barca lui Jonnes avea un 
motor cu zgomot redus, abia 
ușor perceptibil. Cînd „Fiatul" 
condus de Solveig pieri în pasta 
deasă a nopții, barca lui Jonnes 
avea o distantă apreciabilă. 
Mihai ordonă.

— Gata ! Cursa începe ! Mo
tor în plin !

Urmărirea începu dramatica, 
disperată chiar din primul mi
nut. Jonnes simțindu-se urmă
rit, acceleră motorul său,^nebă
nuit de puternic. O hulă per
fidă mărea gradul de periclitate. 
Bărcile erau jucate de hulă ca 

de fapt, literatura captivantă 
oferă virtuți încă neexplo
rate de scriitorul român. 
Asta se întîmplă datorită 
faptului că cei mai mulți 
dintre noi ilustrează fapte 
subordonate îndeosebi fic
țiunii, adică pornesc de la 
dosar ca să reconstituie din 
hîrtii chipuri de oameni și 
caractere. în esență însă, atît 
chipul real al infractorului 
cît și cel al lucrătorului de 
securitate îi rămîn, creato
rului, necunoscute. Așa stînd 
lucrurile consecința cea mai 
frecventă a lor constă în 
apariția unor relații schema
tice, a unor conflicte ușor 
previzibile cu iz de confec
ție liv reșcă.

— Ați descoperit soluția 
care să înlăture asemenea 
lacune ?

— Iată o întrebare difi
cilă. în orice caz presupun 
că mă aflu pe drumul cel 
bun. „Insula liniștită", ro
man în curs de apariție la 
Editura Militară ca și „Enig
matica Solveig", în pregătire 
la Editura Tineretului îmi 
vor dovedi în ce măsură 
această convingere este sau 
nu întemeiată. Mi se pare, 
și asta încerc să fac, că tre
buie reconsiderate ambele 
părți angajate în luptă. Pe 

niște coji de nuci subțiri și fra
gile.

In timpul urmăririi se dez- 
lănțui din senin și o furtună la 
suprafață. Tangajul furtunei, 
urmările hulei, toate aveau da
rul să mărească tragismul situa
ției. Bărcile înfruntau talazu
rile răscolite de vînt. Mihai privi 
ceasul cu cadran fosforescent 
— era ora 4 și 25 de minute. 
Peste cincizeci de minute 
„Pasqla" urma să-și ridice an
cora.

Barca în care se aflau oame
nii securității, cu toată furtuna 
și hula, se apropiase vizibil. Dar 
Jonnes îi primi cu o rafală 
scurtă de pistol automat. Gloan
țele șuierară în apropierea lui 
Mihai și a ajutoarelor sale.

— Controlați barca, să nu fie 
atinsă ! Nu trageți, trebuie să-l 
capturăm viu I

Mihai trase la întîmplare și 
astfel, îl provocă pe Jonnes să-și 
termine toată rezerva de car
tușe pentru revolverul automat. 
Jonnes se văzu obligat să mă
rească viteza la maxim. Mihai 
sesiză intenția fugarului.

— Măriți viteza ' Accelerați !
Dar motorul bărcii sale se 

opri brusc.
— Ce s-a întîmplat ?
Unul din subalterni îi răs

punse :
— Nu știu, tovarășe locote

nent. Motorul a fost verificat 
minuțios la plecare. L-am con
trolat personal. Probabil o e- 
ventuală pană !

Mihai anunță prin radio șa
lupele grănicerilor.

— Veniți dinspre vasul ..Pas
qla" spre direcția farului ..Tuz
la". Nu lâsați ca vreo barcă cu 
motor să se strecoare spre vas...

Subalternul raportă supărat 
lui Mihaî :

— Ne-a oprit motorul bărcii 
cu ajutorul unui dispozitiv cu 
unde care interzice funcționa
rea ambreisajului motorului 
bărcii noastre .' Acest aparat 
funcționează numai pe apă.

Mihaî tremura de ciudă, de 
teamă, de faDtul că avea cos
tumul complet ud de ana adusă 
de valuri, deci de frig. Abia 
murmură :

— Ce-i de făcut ?
— O altă barcă. E singura so

luție.
— La dracu... Cind să mai so

sească barca ? Mai sint doar 
treizeci și două de minute ! Ti
călosul ne poate scăpa de sub 
nas. E vina mea. Trebuia să-i 
fi arestat pe amîndoi pe mal. A 
doua zi am fi pus mina chiar la 
aeroport pe domnul Volfeanu 
cînd se afla cu ..materialul" a- 
supra sa...

Barca putea să fie răsturnată 
de fiecare val. Cineva anunță 
prevăzător :

— Luați centurile de salvare.
Barca lui Jonnes abia se mai 

distingea la orizont. Situația pă
rea pierdută cu desăvîrșire cen
tru Mihai și oamenii săi. Deo
dată ofițerul auzi lîngă el un 
motor și apoi desluși aproape o 
șalupă grănicerească.

Mihai exclamă :
— Fraților, ați picat din cer ! 

In cel de-al doisprezecelea ceas 
ne-ați adus salvarea ! Cu mo
torul în plin după fugar !

Șalupa le anexă barca, dar 
în clipa cînd să fie legată mo
torul începu să funcționeze nor
mal. Mecanicul observă !

— Ori am ieșit din raza un
delor... Ori dispozitivul și-a 
terminat încărcătura specială.

Jonnes lupta disperat cu fur
tuna. Plutea aproape pe creasta 

de o parte acționează ofițe
rul de securitate, care ne- 
fiind un supraom întîmpina 
greutăți în meseria lui. Lui 
nu i se oferă nimic de-a gata, 
nici o soluție nu-i ajunge la 
îndemînă pregătită cu grijă 
de perspicacitatea șefului 
său, „maiorul", sau „colo
nelul", el trebuie să desco
pere, iar succesul sau final 
încununează, oricît de para
doxal ar părea, un lanț de 
eșecuri, de insuccese vre
melnice pe care logica sa le 
înlătură pe rînd transfor- 
mîndu-le în arme de luptă. 
Ofițerul de securitate nu 
este un mecanism ireproșabil 
aflat în relații cu alte me
canisme ireproșabile, ci omul 
care învinge datorită parti
cipării integrale la rezvol- 
varea unui caz, el angajîn- 
du-se în luptă alături de 
ceilalți oameni ale căror 
energii sînt unificate de co
munitatea de scop, cu tot ce 
are mai bun ființa, perso
nalitatea sa. Pe de altă 
parte, infractorul nu este nici 
el lipsit de complexitate, 
existența lui nesituîndu-se cu 
totul în afara unor drame 
personale, care odată cunos
cute schimbă atitudinea citi
torului față de el și de fap
tele sale. Deși rămîne tn
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valurilor amețitoare. Era ud 
leoarcă. Mai erau doar douăzeci 
de minute și vaporul „Pasqla" 
avea să ridice ancora. Vira mult 
spre dreapta. Mibai îi înțelese 
planul abil.

— Vrea să prindă vasul în 
larg. Să-i iasă înainte. Măriți, 
viteza, copii !

Aceeași constatare o trans
mise prin radio și șalupelor 
grănicerești. Cursa de urmărire 
continua pasionantă. Furtuna se 
înteți. Drama ticul se transfor
mase în tragic, in disoerare. 
Dar barca lui Jooses digrtra ca 
prin farmec. Se auri eoctarda 
gravă a enma radar t ului șalupei :

— Reflectorul! Aprutoeț: re
flectorul.

Dar după cîteva secunde 
barca rxărranse in snopul de lu
mină al reflectorohii care mă
rea puterea lumini: in luota co
tidiană ce se curea intre zi «i 
noapte Ia această oră. Dar 
barca dispăru intr-un fum des.

— E ceată, constată Mihaî.
— Nu-i ceată asta, tovarășe 

locotenent. A lansat Iu mirări 
fumigene să se ascundă in norul 
lor des si de nepătruns nici cu 
reflectoarele. A fost minuțios 
precât:t pentru drumul său Se 
vede că e un individ prevăză
tor. Mihaî. împreună cu ajuto
rai său. săriră in șalupă.

— De aici e eizibflitatea mai 
bună. Să pătrundem in mijlocul 
norului de fum !

După un răstimp se adresă 
comandantului șalupei grănice
rești.

— Tovarășe locotenent major 
să nu vă oprească și dumnea
voastră motorul cu ajutorul un
delor soeciale.

Comandantul șalupei îi răs
punse calm :

— Avem un echipament de 
protecție. De altfel a ș: intrat 
în funcțiune ! Acest echipament 
neutralizează efectul undelor... 
Priviți, barca ! Acum se zărește 
mai clar.

— Da. o văd. confirmă Mihai. 
Locotenentul maior. nu-șî 

opri exclamația de totală bucu
rie :

— Observați I O șalupă a 

esență aceea a condamnării, 
ea nu exclude cu desăvîrșire 
sentimentele de compasi
une. Conflictul dintre nărți 
este în ultimă instanță unul 
de idee, ofițerul de securitate 
țintind nu suprimarea fizică 
a adversarului ci biruința 
legalității în confruntarea 
cu atentatorii la ordinea so
cietății socialiste. Și nu cred 
că putem ajunge aici pe 
calea documentării tradițio
nale.

— Dar cum altfel ?
— Nimic mai simplu. Do- 

cumCntindu-ne, cum s-ar 
spune, pe viu, rememorîr.d 
datele cazului cu cei care 
l-au rezolvat, de la om la 
Om, căutind să aflăm toc
mai omul și relațiile umane 
reale în procesul atît de com
plex al investigațiilor. „Enig
matica Solveig" este în între
gime un astfel d? roman 
bazat pe autenticitate, eroii 
cărții fiind oameni cu stare 
civilă precisă și indiscutabilă. 
Și încă ceva. Romanul po
lițist occidental avansează in 
primul plan figura detecti
vului care suplinește erorile 
poliției oficiale. Tn cazul 
nostru, nu este o figură par
ticulară, ci una generică, ro
lul de detectiv care contri
buie la elucidarea unui caz, 

noastră fi taie drumul <Ln fa i .. 
Sper că în cei mult un stezz de 
oră va fi în mina noastră ! Ce 
faceți. t<r. arâș» locctener.t * 
Pentru ce vă îmbrăca*.: in cos
tumul de pescar subacvatic ?

Mihaî îl răspunse cu un zfm- 
bet ușor :

— Pentru că îmi cunosc foarte 
bine marfa ’. Dumnealui nu-si 
vinde pielea atît ce ușor. Ați 
văzut vreun mistreț hăituit 
sau atunci cind este rămt ?

Comandantul șaitme: îi re
plică :

— Numai în fiime ! Sint doar 
pesear «i nu vtnător 1

Ei bine, uu mistreț rănit e 
tm miel blind pe '•~.gă fugaral 
nostru— Vă veți convinge 1

Apoi Mihaî ordonă însoțitoru
lui său. un subofițer tlnăr. pu
ternic. cu o fis-tă parcă ce co
pt! :

— Mitruț. fmbracâ-țî costu
mul si pregătere armele sub
acvatice. Marea vînâtoare începe 
un alt act— P.epede mai sînt 
doar cinci minute și pleacă 
..Pasqla" •

Odată cu zorii dimineții barca 
lui Jonnes se afla înconjurată 
din trei părți de șalupele gră
nicerești. ultima se ivise din di
recția varului ce urma să ridice 
ancora. Barca era doar la cîțiva 
metri.

Prin nortvoee se auzi puter
nic și hoiărit glasul lui Mihai.

— Jonnes. predă-te ! Dacă nu, 
vom deschide focul .’ Fii rezo
nabil și în*elege că nu mai ai 
nici o șansă .’ Aruncă imediat 
cărțile, jocul l-ai pierdut defi
nitiv !

Locotenentul de securitate or
donă :

— Să fixăm lumina farurilor 
pe el să înțeleagă că este în
conjurat...

Comandantul șalupei preciză :
— E 2iuă, tovarășe locotenent, 

farul nu ne mal ajută. Cred că 
ar trebui să-1 somăm cu o ra
fală de pe navă ! Ia priviți cu 
binoclul ! Mihaî cercetă cu bi
noclul barca. Se bălăngănea 
goală, părăsită, De valuri. Moto
rul i se oprise. Cirma era ruptă, 
fundul spart și apa pătrundea 
cu repeziciune.

tvindu-l alături de lucră
torii consccrați, de ofițerul 
de securitate, masele largi, 
oamenii cinstiți, interesați 
nemijlocit în prezența prin
cipiului imparțial al justi
ției care să-i apere de pre
judiciile ofensivei subversive. 
In felul acesta asigurăm 
trăsătura particulară a con
te n porc’.rității tn ceea ce 
scr-en. pe tema luptei orga- 
• e'.or securității cu elemen
tele dușmănoase. Firește, tot 
ce afirm aici sint opinii per- 
sonale, m-cm folosit de pri
lej să le exprim, dar mi se 
pc’e că o dezbatere organi
zată prin presă în legătură 
cu subiectul în jurul căruia 
r.-cm putut face acum decît 
citeva precizări succinte ar 
contribui la fixarea citorva 
puncte de vedere foarte utile 
celor care s-au decis, sau se 
ro* decide să atace un gen 
atzt de îndrăgit de generația 
tinâră, la alintul acestui 
gen. Merită osteneala, 
fur.dci influența cărților de 
aventuri asupra formării 
unor sentimente, unor trăsă
turi de caracter cum ar fi 
dragostea de patrie, curajul, 

.taîea morală. respectul 
legilor, al legalității, vigi- 

ca să enumerăm nu
mai citeva. este în afara 
oricărei controverse.

I
I

— în citeva minute se va scu
funda !

— Ne-a scăpat domnul Jonnes. 
Speră că valurile îl vor ascunde. 
Cineva să cerceteze minuțios 
barca. Mihut ești gata ?

— Gata, tovarășe locotenent
— După mine !
în citeva clipe porniră însoțiți 

de adîcul de smoală încins și 
tulburai al valurilor. Peste a- 
ceastă volbură apocaliptică 
soarele întinsese o punte de aur 
tremurătoare și străvezie. Fur
tuna se mai domolise odată cu 
tregicul răsărit de soare. Barca 
securității fi șalupele grănice
rești patrulau la suprafața apei. 
Lupa se ducea acum decisivă 
și acerbă in adincui bulboane
lor de apă. de valuri care se 
repezeau nestăvilite ca turma 
de berbeci sălbăticiți si turbați.

în adine Mihaî păstra legătu
ra ce vedere cu subalternul. A- 
mîndo: erau adevărați înotători 
de cea mai înaltă clasă. înain
tau cu mare precauție. Vizibili
tatea sub apă era satisfăcătoare 
și creștea odată cu pătrunderea 
razelor de soare.

Trecură pe lingă un șir lung 
de pești, ca în sir indian, care 
nu se speriară de prezența lor 
și iși vedeau nestingheriți de 
dram mai departe. Alge și iarbă 
de mare li se lipeau de vizorii 
ochelarilor enormi. ..Labele de 
rață" îi ajutau să înoate cu un 
randament mărit.

Lui Mihaî îi era teamă ca Jon
nes să nu aibă asupra sa 
..capsula sepia", care explodează 
sub apă fi revarsă o culoare al- 
bastrâ-vineție. persistentă ?i 
densă. Sub ascunzișul ei, urmâ- 
ritul ar fi fost aproape de ne
descoperit. Presupunerea se a- 
ceveri foarte curind. Apa se co
loră in adînc de un albastra- 
fr.chis ce batea în violet. 
„Capsula sepia" își făcuse pri
mul efect Doar cîteva secunde 
ei o a doua capsulă explodă în 
apropierea lui Mihaî. Aproape 
că îl orbi. Nu mai vedea nimic, 
un neant violet și migrator. Ur
mărirea devenise imposibilă. Si 
apa devenise mai grea, apăsă
toare, locotenentul simțind do

rința chinuitoare de a ieși Ia 
suprafață și a scoate masca. 
„Totu-i să nu intru în panică, 
să-mi stăpînesc nervii, apoi, tre
buie să ajung la limita opusă a 
norului colorat. Acolo, cu certi
tudine, se află domnul Jonnes ! 
Speră că sub protecția acestui 
nor să ajungă în larg pînă la 
vasul „Pasqla" ce își ridicase 
de mult ancora !“

Mihai înotă spre tînărul său 
sualtern. Acesta ghicindu-1 in
tenția îl urmă înotînd doar la 
cîțiva metri.

Locotenentul hotărî pe bună 
dreptate : „Trebuie să o iau îna
intea valului colorat. Și cît mai 
repede. Astfel ne scapă printre 
degete ca un săpun lunecos. 
Trebuie să strîngem pumnul 
bine !“ Din cauza înotului sim
țea dureri insuportabile în pulpe 
și în umeri. „Stai prost cu an
trenamentul tovarășe Mihaî". 
Simți că-i paralizează piciorul 
drept. Iși amintea că asemenea 
„cîrcei'î îl mai încercau în co
pilărie. Nu mai putea să înoate. 
Uitase să-și prindă de costum 
acul de siguranță. Mitruț și-a 
dat seama de situație din prima 
clipă. îi întinse acul de sigu
ranță. Locotenentul împunse în 
pulpa tare, umflată. Mușchii îș 
reveniră. îi mulțumi subalter
nului său mai prevăzător.

înotau împreună spre cealaltă 
limită a norului colorat.

Deodată, locotenentul simți un 
fel de curent rece șuierîndu-i 
pe lîngă urechea dreaptă : „M-a 

zărit. A tras 1“ își schimbă ime
diat direcția, înota șerpește, la 
stînga. Ia dreapta, să nu-i ofere 
o țintă armei. Dacă pe pămînt 
poți să te ascunzi, să „folosești 
terenul* în apă te aperi de pro
iectile numai prin înotul repede 
și în zig-zag neregulat. Nu-1 
putea descoperi pe fugarul care 
trăgea de undeva din adîncul 
norului colorat, de la adăpostul 
vinețiu. Deduse : „Dar atunci 
cum mă zărește dumnealui ? 
Acolo, domnul Jonnes înoată la 
marginea norului albastru vio
let De aceea nu-1 putem des
coperi. Vom adopta și noi ace
eași tactică, să vedem care pe 
care".

Mihaî înainta și el spre mar
ginea norului colorat, care a- 
cum, datorită razelor solare, că
pătau o nouă nuanță de vișiniu- 
violet, violet cardinal. încercă 
prin semne repetate să-1 infor
meze pe Mitruț. să treacă la 
adăpostul norului. Mitruț nu-1 
observase datorită culorii pro
nunțate. Deodată îl văzu pe Mi
truț înălțînd brațul. Apa în ju
rul său se colora sîngerie, ca un 
rubin ascuns. Ochii copilărești 
îl priveau fix. Apoi, o bolboană 
îl trase la fund, în adînc. Jon
nes urmărind efectul focului 
său r.u-1 observă pe Mihai decît 
în ultima clipă. întoarse arma 
subacvatică. Dar Mihai trase 
înaintea lui Jonnes. Nu a ochit 
să-1 omoare. 11 dorea viu. să 
răspundă de actele sale. Și pen
tru uciderea subalternului său 
Mitruț. Mihai ochi în tubul de 
oxigen. Jonnes. pentru o clipă 
se simți sufocat. Scăpă arma din 
mină. Ieși la suprafață într-o 
stare jalnică de disperare. Se 
dezmetici. Zări plutind în a- 
propierea sa barca securității si 
cele trei șalupe grănicerești. Și 
doar la cîțiva metri descoperi 
pavilionul vasului comercial 
„Pasqla" ce-și continua liniștit 
drumul spre Istambul. înțelese 
că totul e terminat, iremediabil 
pierdut. închise ochii, se cufun
dă în apă dorind să se înece. 
Dar două brațe vînjoase îl în- 
șfăcară de subțiori. Era locote
nentul Mihai Chiru. Dar Jonnes 

nu ceda. îi repezi o directă în 
față, pe care Mihai o recepționa 
din plin, fiind cu totul nepre
gătit și descoperit.- Mihai se pre
făcu amețit, iar cînd Jonnes se 
apropie pentru, o nouă lovitură, 
ofițerul îi repezi un puternic și 
scurt crochet de dreapta. Jon
nes își pierdu controlul, alune
ca în adînc. Mihai, ajutat de 
mecanicul bărcii securității, îl 
traseră înăuntru, întinzindu-1 în 
lungul ambarcațiunii. Mihai a- 
bia acum simțea teama de lupta 
cu armele din adînc. îi tremu
rau mîinile. întrebă pe însoți
torul său :

— Ai ceva de. băut ?
— Ceai, tovarășe locotenent.
— Bun și ceai !
Se informă dacă a fost anun

țată echipa de scafandri să 
caute trupul lui Mitruț, a băie- 
tanului cu zîmbet clar de copil.

— A fost anunțată prin ra
dio, tovarășe locotenent. Vor fi 
în cîteva minute. Dar nu cred 
să-i mai găsească trupul ! Și ce 
băiat bun era, ca o fată de cu
minte ! Ca un bătrîn de înțelept 
și ca un erou de viteaz și cu
rajos...

Mihai tăcea sorbind din ceaiul 
rece. „Da. are dreptate meca
nicul. Mitruț a murit anonim. 
Poate nimeni nu va cunoaște 
supremul lui act de dăruire. El 
a murit ca să trăiască liniștea 
și creația, bucuria și viața pe 
țărmurile noastre însorite ! El 
a murit ca oțelul să se călească 
în liniște, ca grîul să se semene

Fragment de roman
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în pace. Chiar necunoscut dacă 
va rămîne numele său, jertfa 
sa va trăi mai. departe în grîul 
viitor și în otel și în tot ce se 
clădește în această țară. Mitruț, 
tovarășe Mitruț, băiatule, ra
portul pe care-1 voi scrie despre 
tine va fi cel mai scurt: a 
murit ca un erou. Și-1 voi sem
na cu recunoștința mea veșnică. 
Și â acestei țări !“.

Mihai se îmbrăca în barca. 
Tremura încă deși soarele în
cepuse să dogorească. Jonnes își 
reveni în clipa cînd Mihai mul
țumea grănicerilor ce Se înde
părtau cu șalupele lor. Barca 
lui Jonnes dispăruse în adîncul 
apelor. înainte de a se scufunda 
barca fusese controlată. S-a mai 
adus din încărcătura ei doar o 
luminare fumigenă și un bidon 
plin cu gin. „Materialul fusese 
luat, probabil, de Jonnes și apoi 
scufundat, deducînd că nu mai 
are nici o soluție de-al salva.

Marea se liniștise. Furtuna se 
potolise și în adînc și la supra
față, în afară. Pescărușii planau 
deasupra luciului calm.

Lui Mihai îi era încă frig și 
cu tot soarele dogoritor nu se 
încălzise. Trase o gură din bi
donul de gin. Mai trase una. 
Jonnes se mișcă. Tremura și el. 
Privi năucit în jurul său. Mihai 
îi oferi să guste din gin, să-și 
revină. Dar fugarul își încleștă 
puternic maxilarele, refuzînd 
băutura.

Mecanicul interveni grijuliu și 
oarecum speriat:

— Tovarășe locotenent, să nu 
fi fost băutura otrăvită.

Mihai rise fără reținere :
— Ce-ar fi urmărit să otră

vească băutura ? Să omoare peș
tii cu ea... Sau să ademenească 
vreo sirenă... Ar fi prea costi
sitor pentru prinderpa peștilor 
și mult prea ieftin pentru ade
menirea sirenelor, nu-i așa dom
nule Jonnes ?

Jonnes îl privi fără să cli
pească. Păru că nu înțelege un 
cuvînt. în acest timp calcula 
minuțios : „Trebuie în cîteva 
secunde să-i reduc la tăcere pe 
amîndoi. Pe unul îl voi lovi 
prin salt cu o lovitură de picior

sac _p? al doilea îl
Ma. int.î să-mi adun 
r. să ale: momentul 

cînd Zim: ae va zări : E mai 
eiei mi sini forțele 

consume.: T
La orizost anțise ape ca 

o linie <_ . c
coasta. Pe neafscptaâe. nesaa:- 
cul primi o paassx* tovda* 
de picior in stoasae. Oaaai ae- 
pregătit, nereus:nz ••
se prăbuși. Dar latr-oa
fel avertizat, sări
parte cu o iuțeală : ■
așa că Jonnes lovi z i .- 
neeînd. Cu un upercu: .1 :: 
cină pe Jonnes dar cînd «e t- 
plecă să-1 lege, acesta II lovi 
cu capul în stomac. Se iz:.-_=e 
o luptă scurtă. înfundată, 
la corp, în fundul bărcii. Se 
auzeau icnituri dese, lupta con
tinua epuizantă, decisivă, pe 
moarte și pe viață. Sc încercau 
în disperare să se arunce unul 
pe altul, din barcă. Mihai, cu 
un sunra efort, reuși să-i în
toarcăy-brațul drept. Jonnes urlă 
de d/rere. Cu o altă lovitură 
de i^u-jiț îi imobiliza și celă
lalt braț. Jonnes se zvîrcolea 
neputincios, se repezi să-1 muște 
cu,1 dinții. Apoi cu ajutorul me
canicului care-și revenise, îl le- 
,!/ară fedeleș cu o funie aflată 
ân barcă. Mecanicul pronostica :

— Ne-ar trebui un odgon pen
tru sălbaticul acesta !

Mihai nu-i acordă atenție. I 
se adresă prizonierului:

— Domnule Jonnes, n-ai pro
cedat cavalerește! Iată, ne o- 
bligi să te ducem legat ca pe un 
borfaș ordinar, ca pe un oare
care hoț de buzunare ’ Am cre
zut că te vei împăca de această 
dată cu o situație ireversibilă !

Jonnes rosti In limba ger
mană :

— Nu știu românește...
Mihai rise fără control, prea 

mult, copilăros de mult, poate 
era în rîs și un fel de descăr
care nervoasă.

— Ești spiritual, domnule 
Jonnes. Vrei să ne convingi că 
de mic vorbești doar limba lui 
Gdethe și Schiller... Ai umor !

Jonnes mai repetă propozi- 
țiunea sa în germană.

— Termină, se răsti Mihaî. 
Ieri la „Continental", cînd te 
aflai la bar cu domnul Volfeanu, 
o rupeai destul de bine pe ro
mânește...

Jonnes Sfe înnegri la față. Re
cunoscu în Mihai pe îndrăgos
titul care adusese un buchet de 
flori logodnicei sale pe cîhd se 
afla în restaurant. Mihai parcă 

'Citi în adîncurile gindurilor 
spionului :

— Nu-i așa că mă recunoști 
acum, domnule Jonnes M. Stive. 
Soțul nefericitei Zissi Felyn- 
Stiwe, care nici nu s-a 
cum a murit soția sa... Sat^racă 
domnul M. Stiwe nu mă recu
noaște voi apela la celălalt per
sonaj care sălășluiește în dum
neata, poate îi voi fi mai cu
noscut...

Jonnes tăcea încruntat. Capul 
semeț la început, ceda, se în
clina cu fiecare minut, cu fie
care frază acuzatoare.

— Poate ai uitat, nu ? Vor
bește odată, domnule Mincu 
Lianu, care ai fugit acum mai 
bine de douăzeci de ăfh din a- 
ceastă țară și pe care o vizitezi 
doar ca un complotist sau un 
asasin de rînd.

Pentru primă oară se auzi 
glasul lui Mincu, rostind înfrînt, 
în limba română.

— Asta va trebui să 6 dove
dești !

Mihai rise din nou în hohote^
— Te credeam mai abil, dom

nule Mincu. Acum îmi dau sea
ma că te-am supraapreciat... Vei 
avea timp sa reflectezi asupra 
comportării, mai ales cînd ți-ai 
mai încărcat conștiința, dacă 
posezi așa ceva, cu încă o cri
mă. Și n-ai idee cum mă stăpî
nesc să nu plătesc chiar acum 
moartea prietenului meu Mitruț. 
Ai noroc că încă mă mai ajută 
nervii I...

Cînd îi deschise ușa, Mioara 
nu s-a putut reține să nu excla
me admirativ :

— Mihai, ce bine arăți! Te-ai 
odihnit toată noaptea. Se cu
noaște !

Lui Mihaî i se închideau ochii 
de somn :

— Ai ghicit draga mea. Toată 
noaptea am dormit. Am venit 
doar să-mi schimb hainele...

— Vai. ai dormit în haine de 
le-ai mototolit așa ?..

— Puțin, Mioara. Dar își re
vin. Sînt de tergal.

— Vrei să faci un duș ? Puțină 
apă te-ar înviora și mâi mult !

— Apă... Da, da. îmi era chiar 
dor de apă !

®)Lucrarea este dedicată ce
lei de-a XX-a aniversări a or
ganelor securității statului și 
urmează a fi publicată în „Edi
tura Tineretului".

Amenajarea parcurilor fi grădinilor constituie unul din obiectivele 

muncit patriotice. In foto: Aspect de pe un asemenea fantier 
Foto : C. VICTOR

ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRII
Scriu aceste rînduri postrînd 

încă în auz cuvintele șefului de 
brigadă: „Sint foarte multe de 
spus". Intr-adevăr, nimic din 
ceea ce mi-am notat nu poate 
fi lăsat la o parte. Pentru că 
„biografia" brigăzii III Ilfov, atît 
de asemănătoare cu a celorlalte, 
are „capitole" ce-i dau o perso
nalitate deosebită. însuși actul 
ei de naștere poartă o semnătură 
familiară cititorilor ziarului nos
tru. E vorba de cea a „vetera
nului" brigadier de la Bumbești- 
Livezerd, inițiatorul, de fapt, al 
viitoarei întîlniri de la Lainici, 
tovarășul Ion Perșoiu. La chema
rea Comitetului Central al U.T.C. 
cu privire la alcătuirea brigăzilor 
de muncă patriotică, dînsul a 
fost printre cei dinții care au 
solicitat să meargă pe unul din 
șantierele naționale ale tineretu
lui. A fost numit șef la brigada 
III Ilfov formată din elevi ai 
liceelor nr. 1 și 2 din Oltenița și 
ai Școlii profesionale de ucenici 
din Urziceni. In această calitate 
a pornit la alegerea oamenilor; 
pentru că cei care-și manifestau 
dorința să meargă pe șantier ală
turi de fostul brigadier erau 
mulți. Un ajutor prețios l-a pri
mit în această acțiune de la tînă
rul Deciu Fior ea din comuna 
Vlmeni care avea deja experiență 

de brigadier căpătată pe șantie
rul autostrăzii București-Piteșfi, 
în prima serie de la Ciorogîrla. 
Brigada fiind gata formată, șeful 
ei a trecut la un studiu atent al 
situației din celelalte brigăzi. Cu 
mult timp înainte de termenul 
sorocit „asaltului" a plecat „în 
recunoaștere", cum spune dînsul, 
pe la alte brigăzi și a urmărit

comportarea acestora pînă tn cele 
mai mici amănunte.

— Am încercat să formez un 
colectiv închegat, disciplinat. 
Le-am spus băieților ce mi-a 
plăcut și ce nu tni-a plăcut la 
celelalte brigăzi, ce cred că nu 
trebuie să facem.

Temerile șefului de brigadă au 
fost alungate încă din primele 
zile. Băieții l-au înțeles s-au 
conformat. Mai mult, s-a trezit 
în ei dorința și ambiția de a fi 
fruntași pe țară.

Au fost cîțiva — ne informează 
elevul Vasile Caracudă, de la 
Liceul 2 Oltenița, care n-au 

înțeles de la început acest lucru, 
l-am convins și acum sînt tn rînd 
cu toții. Abia atunci, cînd i-am 
văzut la locul de muncă, aplecați 
pe lopeți și cazmale am înțeles 
ce înseamnă „să fii în rind cu 
toți", „cum trebuie să muncească 
fiecare om din echipă ca aceasta 
să cîștige drapelul".

In ziua în care am fost oaspeții 

lor, tinerii din brigada III Ilfov 
au cerut să lucreze și după 
amiaza.

— Ne-au mai încurcat ploile 
și vrem să recuperăm. Explicația 
lui Paul Petre, purtătorul dra
pelului de echipă fruntașă pe 
care elevii de la Oltenița îl men
țin de aproape o săptămînă, e 
doar un argument al entuziasmu
lui de care dau dovadă tinerii 
din brigadă, hotărîți să cîștige 
marea întrecere a muncii. Ceva 
mai concludent o spun cifrele 
din „Evidența lucrărilor zilnice" 
și cei care conduc munca pe acest 
șantier. La aprecierea lapidară a 

maistrului pensionar Ion Mus
tață, care tn cei aproape 40 de 
ani de șantier a fost prezent la 
modernizarea a peste 1000 km 
de șosea : „Băiefii lucrează", cu- 
t intui specialistului, inginerul Al. 
Hristescu, șeful de lot.

— Sînt bine conduși și mani
festă o mare voință de muncă. 
Așa cum s-au descurcat piuă 

acum îmi dau curajul să le trasez 
lucrări de mai mare responsa
bilitate. Muncesc așa de bine incit 
nu mai este nevoie să angajăm 
alți muncitori.

Șeful brigăzii, martor la discu
ția noastră schițează un zîmbet. 
Afară a adăugat completîndu-l 
parcă: „Cînd am venit în prima 
zi pe șantier am primit o lucrare 
pe care trebuia s-o executăm, 
după aprecierile sale, în 7 zile. 
Am terminat-o în cîteva ore. Am 
pornit în continuare și am luat 
cu asalt mașinile obligîndu-le să 
înainteze".

Nu, nu este o laudă din partea 

șefului de brigadă. Despre munca 
brigăzii a treia Ilfov pot povesti 
multe cetățenii din Corbii Mari. 
Ei îi cunosc bine pe băieți, doar 
sînt vecini de lucru. Ei lucrează 
în tarlalele de porumb prin care 
brigadierii croiesc drumul șoselei. 
Dar îi cunosc ș: din serile calde 
și liniștite, sau din zilele de săr
bătoare cînd se întîlnesc la horele 
satului, pe scena căminului cul
tural. sau pe terenurile de sport.

Pentru ei acordeonistul C-tin 
Voicu sau poetul brigăzii. Cristian 
Chirtu care a compus un marș 
pentru „brigada tinereții", ca și 
Nenciu Vasile, lori Dumitrache, 
Ilie Petre, loniță Tudor, Drago- 
mir Petrache, Florea Gheorghe, 
Manea Gheorghe și mulți alții 
care se întrec în hărnicie, rănim 
nume ale unor prieteni de neuitat. 
Am părăsit Șantierului Tineretu
lui de la Corbii Mari însoțit de 
un vibrant ecou de „Hei-rup" 
al acelui simbolic salut „De trei 
ori ca la brigadă" înțelegînd do
rința brigadierului Ion Perșoiu: 
„Vreau să nu merg la întîlnirea 
de la Lainici cu mina goală, 
vreau să mă duc cu o brigadă 
fruntașă" ca o hotărîre și a bri
găzii III Ilfov. Le urăm izbtndă. 
„Hei-rup"!

V. RAVESCU
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TELEGRAME

Pentru locuitorii județului 
Constanța creșterea ovinelor re
prezintă o veche îndeletnicire, 
în prezent efectivele de ovine 
depășesc un milion exemplare, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
peste o jumătate de milion față 
de efectivele anului 1938. Din 
acestea, peste 98 la sută sînt 
ovine cu lină fină și semifină 
(față de numai 58 la sută în 
anul 1951).

$i nu se putea ca această 
transformare calitativă să nu de
termine și una cantitativă. S-a 
înregistrat în ultimii ani o creș
tere a producției de lină care a 
ajuns anul acesta la peste 2 600 
td^ve județ față de 2 500 tone 
citeau realizat în 1961 în întreaga 
regiune Dobrogea. Acest ritm in
tens de dezvoltare a fost posibil 
ca urmare a creșterii producției 
medii la peste 4,1 kilograme in 
I.A.S. și la 3,1 kilograme în coo
perativele agricole — mai mult 
decît dublu (în I.A.S. triplu) față 
de realizările perioadei*1955-1957. 
Printre unitățile care au obținut 
rezultate bune la producția de 
lînă se evidențiază I.A.S. Kogăl- 
niceanu care a realizat în acest 
an peste 10 kilograme de lină de 
pe fiecare ovină tunsă, coopera
tivele agricole Valu Traian cu 
8,2 kilograme, Comuna cu 6,1 
kilograme, Limanu, Topraisar 
Techirghiol și multe altele care 

obținut in medie peste 5 kilo
grame lînă de pe fiecare ovină 
tunsă. Aceste rezultate au fost 
posibilie ca urmare a măsurilor 
întreprinse pentru creșterea și 
ameliorarea efectivelor de ovine. 
Astfel, un aport deosebit în ridi
carea productivității ovinelor l-a 
avut introducerea șl practicarea 
pe scară largă a însămînțărilor 
artificiale la care s-au folosit ber
beci merinos de Paloș de înaltă 
productivitate, proveniți de la 
Stațiunea experimentală Dobro
gea și de la alte unități fruntașe 
în creșterea ovinelor merinos din 
județ. S-a aplicat pe scară largă, 
metoda jătărilor timpurii care a 
contribuit la sporirea producției 
de lină și la îmbunătățirea cali
tății produselor obținute. Aplica
rea în masă a selecției fenotipice 
și a celei genotipice în turmele 
de selecție de la Stațiunea expe
rimentală Dobrogea, în 7 coope
rative agricole și în mai multe 
I.A.S., a contribuit de asemenea, 
direct la sporirea efectivelor și la 
îmbunătățirea structurii de rasă 
a acestora. O atenție deosebită 
s-a acordat măsurilor de creștere 
dirijată a tineretului în majori
tatea unităților, urmare căruia 
producțiile medii de lînă au 
sporit într-un ritm mai accentuat. 
Nu a lipsit din atenția specialiș
tilor și a crescătorilor de ovine 
preocuparea pentru asigurarea 
unor condiții mai bune de cazare

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

Comuniștii români, poporul nostru nutresc sentimente de 
caldă simpatie și solidaritate internaționalistă față de lupta co
muniștilor finlandezi pentru realizarea țelurilor socialiste, pen
tru întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare finlandeze, 
a tuturor forțelor interesate ir. înfăptuirea unei politici de pro
gres social.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese îr. activitatea dumnea
voastră consacrată idealurilor democrației, păcii șt socialismu
lui. Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile 
dintre Partidul Comunist Român ș: Panic ui Comunist Finlan
dez se vor dezvolta continuu în interesul celor două partide ale 
noastre, al poporului lomân și finlandez, in interesul unității 
mișcării comuniste și muncitorești •ir.terr.ațior.ale, a tuturor for
țelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN’

Excelenței Sa!e
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

București
Cu ocazia zilei naționale a țării dv., îmi este deosebit de plă

cut să adresez Excelenței Voastre, poporului român și guver
nului dv., felicitările mele cele mai vii.

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

Sper din toată ir.ima că relațiile de prietenie și de cooperare 
fructuoasă stabilite între țările noastre se vor dezvolta cu fie
care zi mai mult în interesul popoarelor noastre și al luptei 
comune contra imperialismului și tuturor celorlalte forțe retro
grade.

Cu cea mai înaltă considerațiune.
ALPHONSE MASSAMBA-DEBAT 

Președintele Republicii Congo-Brazzaville

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

Cu ocazia fericită a aniversării zilei naționale a Republicii 
Socialiste România am onoarea să transmit Excelenței 
Dumneavoastră în numele meu și al colegilor mei, membri 
ai Consiliului Suprem al statului și în numele poporului și 
guvernului Republicii Sudan sincerele mele felicitări și cele 
mai bune urări, dorind Excelenței Dumneavoastră multă 
sănătate, iar poporului prieten român prosperitate și 
progres.

ISMAIL AL AZHAKI ’
Președintele Consiliului Suprem de Stat 

al Republicii Sudan

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Radulescu a ministrului pentru 

■ problemele tineretului și sportului din Algeria
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Radulescu, a

■| primit marți dimineața pe Abdel 
Krim Ben Mahmud, ministru pen
tru problemele tineretului și spor- 2| tulm din Algeria, care se află în 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
2| Ion Iliescu, prun-secretir al C.C.

și furaje, în raport cu gradul de " 
ameliorare al rasei. Rol deosebit 
în asigurarea și ridicarea produc- K 
tivității ovinelor l-au avut toto
dată, măsurile luate pentru cali
ficarea îngrijitorilor prin organi- 2| 
zarea în fiecare unitate a cursuri
lor agrozootehnice de masă, prin 
instruirile la Casa agronomului, 
schimburi de experiență, diferite 
oile cursuri și expoziții etc. — 

Avem încă rezerve nefo- H 
losite care puse în valoare, pot 
determina realizări și mai însem- M 
nate. Printre acestea amintim ™ 
practicarea fătărilor de iarnă, a- 
legerea și creșterea dirijată a ti- ■ 
neretului, folosirea rațională a o- 
vinelor la reproducție în scopul 
reducerii procentului de sterilitate. K 
aplicarea corespunzătoare a mă
surilor de prevenire și combate
rea bolilor. Asigurarea unor can- H 
tități mai mari de furaje de cali
tate bună și folosirea rațională a 
hranei, pot, de asemenea, contri- 2| 
bui la ridicarea productivității o- 
vinelor. Condițiile existente ne dau — 
posibilitatea să credem că în ur- H 
mătorii ani vom dubla producția 
medie de lina pe fiecare ovină 
tunsă. Hh

Deosebit de anii trecuți,^ con
ducerile unităților agricole socia- m 

liste (I.A.S. și C.A.P.) s-au anga- B 
jat să obțină de Ia sacrificare 
un efectiv de peste 70 000 berbe- ■■ 
cuți care să fie îngrașați și va- 
lorificați la o greutate medie de 
peste 35 kilograme (față de 10 2| 
kilograme cit se realiza pînă 
acum). Acest lucru va permite li
vrarea la fondul central a peste | 
1 700 tone came peste cantitatea 
planificată, din care o mare parte — 
pentru export. Pe această cale B 
veniturile unităților agricole vor 
spori numai în acest an cu peste _ 
20 milioane lei. tH

Rezultatele de pînă acum sînt 
bune. Zilnic se realizează sporuri 2| 
în greutate care variază între 150 
și 200 de grame, ceea ce ne 
garantează posibilitatea realizării 2| 
sarcinilor propuse. La unitățile 
unde s-au practicat fStări tim- 
purii, și unde îngiășarea tinere-B 
tului s-a efectuat, la tuns s-a 
realizat, în medie, între 0,5 și — 
1,5 kg lînă de la fiecare her- B 
becuț. Așa stau lucrurile la coo
perativele agricole din Ciobanu,^ 
Peștera și multe altele care au B 
început deja să valorifice statului 
tineretul ovin îngrășat. «n

Toate acestea ne arată că Î«B 
cooperativele agricole din jude
țul Constanța sînt reale posibili- 
tățile pentru sporirea producției 
de lînă și carne de ovină, folo- 
sind pentru aceasta toate rezer- B 
vele de care dispune agricultura 
noastră socialistă. __

Ing. ȘTEFAN MOISE 
director adjunct al Direcției — 
agricole a județului Constanța Bl

al U.T.C-, ministru pentru probie- 
nrle tineretului. precum și Gos- 
bah Andr și Fekrâl Ben Aii, di
rector? ir. Ministerul pentru Pro- 
bîemeie Tineretului și Sportului 
din AZșer-a. care se află in vizită 
ia țara aoastii

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

(Ageipres)

Vizitele delegației Partidului Comunist
din Republica San Marino

ContimnodtHi călătoria pcin 
țară, driețatia Partxfokn Own* 
nis* din Republica San Mărire, 
formată din tovarășă Enneoecî!- 
do Gasperoni. secretar general 
și Umberto BaralK membra al 
Biroului Mitic al partxiuisL a 
vizitat în zileae de 25—27 august 
ax. stațrande de pe htaral p

CO07- —agricolă de produc
te dm cccnvra Cumpăna, jude
țul Constanța. La Comitetul ju
dețean de partid, c^speții s-au 
fnC&st cu tovarășul Petre Iones
co. prim secretar al Comitetului 
f-xS-țean de party!, președintele 
Cuu&J iikn poțdar al județului 
Cnpstarțx

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
CULTURALE DIN R. D. VIETNAM

MARȚI DIMINEAȚA, â sosit 
in Capitală o delegație culturală 
din R. D l’jrtnari. condusă de 
Cu Huy Can. ac unct al ministru
lui culturii, care la invitația Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă va face o vizită in țara 
noastră.

Detegatia cdturall din 
bbca Det&xsatâ Vietnam
primită în cursul acei E3A$i zile
de Pcaipdia Micowt'- 
t«e de Stat
Colturi Artă.

'Assrpres)

Unul din pretendenta la titlul de campion : Virgil Atanasiu 
Foto: VIOREL RABA

FUBȚA
INDUSTRIALIZĂRII

(Urmare din pag. I) 

miei naționale, în sporirea con
tinuă a ponderii industriei ca ra
mură a economiei în produsul 
social și venitul național. în lu
mina acestor considerente creș
terea producției industriale în 
cincinalul actual, cu 73 la sută, 
subliniază caracterul ferm și con
secvent al politicii de industria
lizare promovată de Partidul 
Comunist Român.

Planul de stat pe anul 1968 — 
cel de-al treilea an al planului 
cincinal — a fost definitivat în 
conformitate cu Directivele Con
gresului al IX-lea al partidului, 
în deplină concordanță cu mă
surile stabilite și aprobate de 
Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie anul trecut. Tre
buie, de asemenea, relevat faptul 
că proporțiile, ritmul de dezvol
tare a producției industriale au

în vedere rezerve importante 
identificate cu ocazia desfășurării 
acțiunii de organizare științifică 
a producției și a muncii, de ren
tabilizare a întreprinderilor și 
produselor cu pierderi, din eco
nomie.

Trăsătura caracteristică, deose
bit de importantă, în realizările 
obținute în acest an în dezvol
tarea economică, în procesul de 
industrializare socialistă a tării, 
o constituie accentuarea rolului 
factorilor calitativi, realizarea u- 
nor ritmuri înalte de creștere a 
producției materiale (în condițiile 
organizării mai bune a produc
ției în întreprinderi), ale ridicării 
mai intense a productivității 
muncii, precum și reducerii cos
turilor și sporirii rentabilității. 
Ele reflectă condițiile superioare 
în care se desfășoară întreaga ac
tiv* (ale economică — condiții 
create prin aplicarea hotăririlor

Conferinței Naționale a partidu
lui • hotărîri care au dinamizat 
inițiativa și energiile creatoare 
ale celor ce muncesc, concen- 
trîndu-le în direcția găsirii celor 
mai potrivite căi și metode pen
tru ridicarea eficienței generale 
a economiei naționale. O altă 
caracteristică a planului o cons- 
stituie faptul că prin nivelele sta
bilite pentru acest an se inten
sifică ritmul prevăzut al dezvol
tării economice pe primii trei ani 
ai planului cincinal, se îmbună
tățesc proporțiile și structura 
producției materiale, ceea ce for
mează un fundament solid pen
tru înfăptuirea planului cincinal.

Sarcinile planului pe anul în 
curs în domeniu] dezvoltării in
dustriei și programul de creștere 
suplimentară a producției în a- 
ceastă ramură stabilit de condu
cerea de partid și de stat, se în
deplinesc cu succes. Din rezul
tatele de pînă acum, cîteva se 
detașează cu pregnanță: în șapte 
luni, pe ansamblul industriei 
planul producției globale a fost 
îndeplinit și depășit, înregistrîn- 
du-se o creștere de 12,6 la sută 
față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut, productivitatea 
muncii a sporit cu 9,1 la sută, 
circa 75 la sută din sporul pro
ducției globale industriale s-a

realizat* pe seama creșterii pro
ductivității muncii ceea ce de
monstrează continuitatea ritmuri
lor înalte care caracterizează 
dezvoltarea industriei românești, 
evidențiază, în același timp, exis
tența unor mari rezerve și posi
bilități ce pot fi puse în valoare 
prin folosirea mai bună a capa- 
citățiloi de producție și a timpu
lui de lucru, prin perfecționarea 
continuă a organizării producției 
și muncii în toate întreprinde
rile și la toate nivelele.

Evident, nu ne propunem să 
abordăm în întregime toate as
pectele pe care le ridică trece
rea în revistă a rezultatelor obți
nute pînă în prezent în opera de 
industrializare socialistă a țării. 
Indiferent dacă tema ar fi privită 
retrospectiv, sau în perspectiva 
evoluției sale, acest lucru ar fi 
destul de dificil, datorită spațiu
lui restrîns pe care-I avem la dis
poziție. Un lucru este limpede 
însă : sarcinile care stau în fața 
industriei noastre socialiste — 
ramură hotărîtoare în dezvolta
rea armonioasă și echilibrată a 
întregii economii naționale -— 
sînt de o importanță și complexi
tate deosebită. Sînt cu atît mai 
importante și mai complexe, cu 
cît la baza înfăptuirii programu
lui de dezvoltare a întregii eco
nomii naționale, de desăvîrșire a 
construcției socialiste în patria 
noastră, Partidul Comunist Ro
mân așează industrializarea so
cialistă — obiectiv central al po
liticii sale economice.

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat •

București
Cu ocazia zilei dv. naționale, vă adresez în numele poporului 

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

Dorim consolidarea legăturilor de cooperare și prietenie dintre 
țările noastre pentru triumful socialismului și păcii,

Cu cea mai înaltă considerație, 
MODIBO KFITA 

Președintele Republicii Mali

Domnului președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Româ

nia. rog pe Excelența Voastră să primească caldele mele feli
citări și cele mai bune urări pe care le exprim pentru feri
cirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporu
lui român.

SAVANG VATTHANA 
Regele Laosului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAL’ȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversări: zilei naționale a României vă transmit, 
în numele poporului Ciprului, al guvernului meu și al meu per
sonal, cele mai co-diaie felicitări ți cele mai calde urări pentru 
fericirea dv. personală și pentru progresul și prosperitatea po
porului României.

GLAFCOS CLEKIDES 
Președinte ad-interim 
a! Republicii Cipru

„Naționalele" 

de tenis

6 ZILE 
LA TUNARI

Iaeepiad de x,tiri șl plai laal. 
la xUgaaal Tuaarl, eel oui 
baai datași al târli reia, dllpa 
ta peatr, eaerrirea titlarilar de 
earn,laal repabltexal. Dupâ pri
ma etapâ — eampi.nitul Bațis- 
aal le diapaU dapâ fsrmala pe 
etapa ea adpiane de puncte — 
șansa apreciabile pâstreau Si
nul** Rotaru Gh. Vasilesea. 
Ștefaa Caban. Gbcrghe Siear- 
Kbi la probele de arma liberă 
calibra redus. Ioana Soare fi 
Petra Șandor la armă stan
dard precum fi pistalarii Lucian 
Giufcă fi Ion Tripța. Alături de 
ei vor evalaa fi trăgătorii eu 
arma de vinișoare in cadrai 
probelor de talere.

Cele opt terenuri de tenis de 
Ia baza sportivă Progresul 
găzduiesc de o sâptămină — 
campionatele naționale ale spor
tului alb. Sînt în joc cele 5 ti- 
thiri deținute de Iudith Dibar — 
mp’.a feminin. Die Năitase — 
simpla masculin si ce perechile 
Julieta Boboc — Ecaterina 
Horea, Eleonora Dumitrescu — 
Die N'irtase si Die Năstase — 
Ion Ttriaz.

Prima zt marreti de absenta 
•m-.- ten:meni fruntași care au 
luat parte la turnee internațio
nale si In care »-au disparat me
ciuri numai în tadra! îxirnealul 
de timpi i maarulm. a relevat 
citeva „rathere* promițătoare : 
Gh. Mita de la Progresul. F.e- 
'..stii Radu Ntruleecu si Coestaa- 
tm N’irtase clujeanul TEpeaau, 
Codfn Dumitre»rd din Brasor 
•tc. Iert au intrat în eonctirs si 
fetele. Pe tabloul de simplu fe
minin eapi de serie figurează 
campioana Iudith D’bar. Maria
na Ciogolea. Eleonora Dumirre- 

sl E-taterina Horsa.
Erohiția pretendențiior la 

tftiu si îndeosebi a cuplului 
Tiriac — Nărtasa este așteptată 
cu un justifieat interes mai ales 
dupi suceese-e înregistrata da 
a rest la ta Italia. Alături de cei 
doi sportivi amintiți s-au mai 
calificat, fără joc, în turul ur
mător. Sever Dron, Petre Măr- 
mureanu, Boaghe. Pope viei si 
Gunther Bosch. Turneul conti
nuă, în fiecare si între orele 
9 — 13 Si 15 — 17 pe terenurile 
din strada Dr. StaicovicL

VIOREL RABA

„Septembrie școlar"
(Urmare din pag. 1)

multă vreme vânzarea rechizite
lor. în aceste zile dar mai ales 
în cele care vor urma, vânzarea, 
fără îndoială, se va intensifica. 
Librăriile din Capitală sînt pre
gătite să răspundă solicitărilor. 
Sortimentele de mărfuri se 
află depozitate în cantități cores
punzătoare în toate unitățile. 
Orice librărie pune la dispoziția 
cumpărătorului liste orientative 
de rechizite pe clase. S-au luat 
și alte măsuri suplimentare pen
tru desfacerea rechizitelor școla
re. Raioanele de rechizite au 
fost extinse și completate cu vân
zători, s-au organizat puncte su
plimentare de desfacere în opt 
școli din cartierele unde rețeaua 
de librării este insuficientă. Un 
punct de desfacere s-a organizat 
în Drumul Taberei și este în 
curs de organizare un alt punct 
în cartierul Ion Creangă. Pentru 
a ușura v înzarea rechizitelor și a 
se preveni evitarea aglomerației, 
se vor vinde și rechizite pream- 
balate. în preajma deschiderii 
școlilor se vor organiza expoziții 
cu vînzare, iar în anumite punc
te ale Capitalei vor lua ființă 
standuri volante pentru vînzarea 
rechizitelor.

în încheiere alături de invita
ția pe care o adresează librăriile 
„Procurați-vă din timp rechizite

le școlare*4, consemnăm lista li
brăriilor unde pot fi procurate 
manualele școlare destinate ele
vilor școlilor serale și fără frec
vență clasele LX—XII: Librăria 
, George Coșbuc“, str. Lipscani 
26 ; Librăria Mihail Eminescu*4, 
str. Edgar Quinet 5; Librăria 
„Dacia**, Piața Romană 9 ; Li
brăria „Ion Creangă*4, Calea Gri- 
vâței 134; Librăria „Nicolae 
Bălcescu“, Calea Șerban Vodă 
43; Librăria „B. P. Hașdeu", 
Complex Comercial 2 Drumul 
Taberei ; Librăria „Liviu Rebrea- 
nu“, șos. Mihai Bravu Nr. 1 ; Li
brăria „TineretuluiB-dul Schi
tu Măgureanu Nr. 4 ; Librăria 
„Progresul*4, Șos. Giurgiului 119; 
Librăria „Grigore Alexandrescu“, 
Calea Rahovei 157; Librăria 
„Șt. O. losif“, str. Mihail Emi- 
nescu 117; Librăria „Steaua*4 
Piața 3 Decembrie Bloc D ; Li
brăria „Ion Slavici", B-dul Ilie 
Pintilie 37 ; Librăria „Noastră 
Nr. 30“, Calea Rahovei 415 ; Li
brăria „Giule$ti“, Șos. Giulești 
245 ; Librăria „Școlarilor", Șos. 
Olteniței 71 ; Librăria „Luceafă
rul", str. I. S. Bach 3 ; Librăria 
„G. Topîrceanu", Șos. Mihai 
Bravu 106—108 ; Librăria Noas
tră Nr. 39, Berceni Sud-Complex 
Comercial ; Librăria „Miron 
Costin", Complex Comerdial A2 
Titan ; Librăria ’.Noastră Nr. 27, 
Complex Comercial A. 8. Titan.

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

București
Din partea mea, a guvernului federal militar și a poporului 

din Nigeria, vă transmit dv, și întregului popor din România, 
felicitările mele cordiale și cele mai călduroase urări cu prile
jul fericit al aniversării Zilei eliberării dv. Fie ca legăturile de 
prietenie existente între țările noastre să se dezvolte și întăreas
că continuu. Transmit cele mai bune urări pentru fericirea Ex
celențe: Voastre și pentru continua prosperitate a poporului 
român. "

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea considerației și sti
mei mele celei mai înalte.

Genoral-maior YAKUBU GOWON 
Șeful guvernului federal militar 

și comandant șef al forțelor armata

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

în numele meu, al guvernului și al poporului din Sierra Leone, 
transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului român 
felicitări cordiale cu ocazia aniversării zilei eliberării național^

BANJA TEJAN-SIE 
Guvernator general ad-interim

Excelentei Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

București
Am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre sincere 

felicitări și salutări cu ocazia zilei naționale a Republicii 
Socialiste România. Aș vrea să folosesc acest prilej pentru 
a vă adresa cele mai bune urări de fericire personală pentru 
Excelența Voastră și progres continuu poporului român.

JABER AL AHMED AL JABER 
Prim-ministru al statului Kuweit

CUPA TINERETULUI LA SATE
Ca și în alte capitale de ju

deț și H Ploiești s-a consumat 
fAza județeană a Cupei tinere
tului de la sate. 390 de țineri 
dintre cei mai buni sportivi se
lecționați din peste 40 000 de 
participant! la această largă 
manifestare, a forței ?! vigoarei, 
a afirmării la diverse discipline 
sportive ca : atletism, trîntă, 
oină, volei, handbal și fotbal au 
adus in jurul stadioanelor și te
renurilor de sport din munici
piul Ploiești mulțimi de specta
tori. Defilarea formațiilor de 
sportivi, aparținînd diferitelor 
asociații de la sate, a creat o 
ambianță de sportivitate fără

în centrul. Comarnic, adică de 
12,8 m. în felul acesta, ea a cu
cerit locul I la proba respectivă, 
o medalie, o diplomă și o serie 
de cadouri. Reține atenția, de 
asemenea, junioara Elena Tocitu 
din comuna Brebu la proba de 
lunglnfe cu rezultatul de 4,28 
metri. Și iată și cîteva apre
cieri asupra rezultatelor obți
nute de echipe. Daca publicul 
spectator a fost cucerit de mă
iestria cu care au jucat băieții 
din echipa de handbal a comu
nei Berceni, apoi nu mai puțin 
impresionați au rămas atît pu
blicul cit și comisia secției da 
volei, de omogenitatea și tehnica

§• I v • X**i băieții, 
dar... și fetele

precedent. De la o fază la alta, 
alături de băieți au fost promo
vate și încurajate și fetele. Este 
firetc. deci, ca aproape jumă
tate din numărul celor ce timp 
de 2 zile aveau să facă o con
vingătoare și impresionantă ple
doarie pentru dezvoltarea spor
tului s-o constituie fetele. De 
altfel, rezultatele înregistrate în 
cadrul desfășurării probelor 
confirmă și mai mult acest lu
cru. La aruncarea greutății, ală
turi de juniorul Nicolae Ioniță 
din comuna Filipestii de Tirg, 
care a realizat 11.48 m., o re
marcăm și pe senioara Victoria 
Cîrstea din comuna Valea Dof- 
tanei care înregistrează o per
formanță de 13,25 m. întreeîn- 
du-și propriul record 6tabilit în 
faza inter-comunală desfășurată

pe care au dovedit-e în joc fe
tele din reprezentativa de volei 
a comunei Cerațu. Dar ctte lu
cruri si aprecieri frumoase nu 
■-ar putea face despre întrece
rile la cele mai îndrăgite spor
turi aici, cum sînt fotbalul și 
oină.

Discutând cu o serie de acti
viști al comitetului județean 
Prahova al U.T.C. despre aceas
tă competiție și numărul mare 
de fete participante în cadrul 
Cupei tineretului la sate, aceștia 
mi-au explicat că barierele arti
ficiale create și concepțiile că 
doar băieții trebuie să facă sport 
în comunele și satele județului 
Prahova, au fost definitiv în-â 
vinse.

I. TEOHARIDR

MERIDIAN STORTIV
• PE PISTA velodromului 

olimpie din Roma au conti
nuat campionatele mondiale 
de ciclism. Pentru semifina
lele probei feminine de vi
teză s-an calificat Kiricen- 
co. Ermolaieva. Buțuniantz 
(U.R.S.S) și Blobner (R.D. 
Germană). Cel mai bun 
rezultat în sferturile de 
finala a fost realizat de 
Baguniantz care a parcurs 
ultimii 200 m. ai probei în 
12” 83/100.

Printre cicliștii calificați 
în sferturile de finala ale 
prabei de viteză figurează 
Sercu (Belgia). Bianchetto 
(Italia), Beghetto (Italia), 
Gruchet (Franța), Frennet 
(Belgia) și alții. In iinala fe
minină a probei de urmărire 
s-au calificat Raisa Obo- 
dovskaia (U.R.S.S.) și Beryl 
Burton (Anglia). în semifi
nale. Obodovskaia a învins-o 
pe olandeza Hage, realizînd 
4’06” 59/100. iar Burton a e- 
liminat-o pe Karatova 
(U.R.S.S.), fiind cronometra
tă în 4’07” 81/100.

• TURNEUL internațional 
de volei masculin de ia Me
ssina a fost cîștigat de echi
pa cehoslovacă Spartak Fra
ga, care a totalizat 6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Levskî So
fia — 4 puncte. Partizan 
Belgrad — 2 puncte și Ru- 
nini Florența — 0 puncte.

în ultima zi, Spartak Pra- 
ga a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—11, 15—9, 15—11) po 
Levski Sofia.

• ÎN CADRUL turneului 
pe care ÎI întreprinde în Un
garia, selecționata feminină 
de handbal a orașului Mos
cova a jucat la Budapesta cu 
echipa secundă a Ungariei. 
Handbalistele sovietice au 
obținut victoria cu scorul de 
14—10 (6—7).

• LA LOS ANGELES au 
luat sfîrșit întrecerile con
cursului de selecție a îno
tătoarelor americane în ve
derea participării la Jocu
rile Olimpice de Ia Ciudad 
de Mexico.

în ultima zi a competiției, 
tînăra sportivă Catie Ball, 
în vîrstă de 16 ani, a stabi
lit un nou record mondial în 
proba de 200 m. bras cu per
formanța de 2’38” 5/10. Ve
chiul record ii aparținea cu 
2’39” 5/10 și fusese realizat 
anul trecut.

Proba de 100 m. spate a 
fost cîștigată de Kaye Hali 
cu 1’06”’ 5/10, timp ce repre
zintă un nou record al 
S.U.A. Pe locul secund s-a 
clasat Jane Svvagerty. cro
nometrată în 1’07” 4/10. Po
key Watson a ocupat locul 
patru cu 1’08” 2/10.

în cadrul programului 
sportiv inițiat cu ocazia ce
lei de-a X-a aniversări a 
înființării Clubului Petrolul, 
astăzi la ora 17,00 se va des
fășura pe stadionul din Plo
iești meciul internațional de 
fotbal dintre echipa Petrolul 
și formația iugoslavă O.F.K, 
Beograd.



Cu prilejul zilei 
de 23 August

Discursul lui Alexander Dubcek Cuvintarea

BEIRUT 27 (Agerpres). — Cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
României, 23 August, ambasado
rul român în Liban, dr. Iacob 
Ionașcu, a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei.

La cocteil au participat Fuad 
Butros, ministrul afacerilor ex
terne, Nazem Akary, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri, 
Amine El Hafez, președintele 
Comisiei parlamentare de politi
că externă, alte personalități po
litice din Liban, precum și repre
zentanți ai radioului și televiziu
nii libaneze, oameni de afaceri 
etc. Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorii mai multor țări a- 
creditați în Liban. Cocteilul s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

HAGA 27 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 24-a aniver
sări a sărbătorii naționale a 
României, la 23 August amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Haga, dr. George Elian, 
a oferit o recepție.

Au participat Leo de Block, 
ministrul pentru problemele eco
nomice, Pierre Lardinois, minis
trul agriculturii, M. G. Neder- 
horst, prim-vicepreședinte a Ca
merei inferioare a parlamentului,

A

întrevedere
Manescu- 
U Thant

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Agenția U.P.I. informează : Pre
ședintele Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe al Ro
mâniei, care se găsește la New 
York s-a întîlnit marți cu secre
tarul general al O.N.U., U Thant 
Ei au purtat discuții asupra unor 
teme legate de activitatea curen
tă a Națiunilor UnitF.

Ședința guvernului

cehoslovac
PR AGA 27 — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu trans
mite : Marți dimineață a avut loc 
ședința guvernului cehoslovac 
condusă de președintele acestuia, 
Oldrich Cernik. Guvernul a dis
cutat activitatea sa în decursul 
ultimelor zile, și a ascultat infor
marea referitoare la discuțiile 
Îmrtate de delegația conducători- 
or de partid și de stat ceho

slovaci la Moscova. Membrii gu
vernului au salutat în mijlocul 
lor prezența președintelui Repu
blicii, Ludvik Svoboda. Guvernul 
apelează la cetățeni să păstreze 
calmul și liniștea necesare înfăp
tuirii măsurilor de normalizare a

NAȚIUNILE UNITE 27 (A-
gerpres). — La 26 august, dele
gația cehoslovacă a publicat o 
declarație în care se arată că în 
lumina convorbirilor de la Mos
cova dintre conducători ai Ceho
slovaciei și ai Uniunii Sovietice,

Delegații ale unor țări 
socialiste la Moscova

MOSCOVA. — TASS trans
mite : La invitația C.C. al 
P.C.U.S. și a guvernului sovie
tic, la Moscova s-au aflat dele
gația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Bul
garia, formată din T. Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, B. 
Velcev, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P. C. 
Bulgar; delegația Republicii 
Populare Ungare din care au fă
cut parte J. Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., J. Fock. 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, Z. Ko- 
mocsin, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.S.U.; 
delegația Republicii Democrate 
Germane, din care au făcut 
parte W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., W. 
Stoph, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Miniștri al 

deputați, funcționari superiori 
din Ministerul de Externe olan
dez, Ministerul Afacerilor Eco
nomice, Ministerul Culturii și 
alte ministere, reprezentanți ai 
cercurilor industriale și comer
ciale, oameni de artă și cultura, 
ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Haga.

I
I
I
I

Vizita grupului
I
I

de tineri români I
in Japonia I

Grupul de tineri din Ro
mânia, condus de Nicolae 
Dragoș. redactor șef al zia
rului ..Scînteia tineretului1*, 
care, la invitația Asociației 
de schimburi turistice 
pentru tineret din Japonia, 
vizitează această țară. a 
luat parte la ceremonia de 
deschidere a primei întil- 
niri internaționale a aso
ciației Delegația de tineri 
români participă la întilni- 
re in calitate de observator.

La ceremonia de deschi
dere au fost prezenți gru
puri de tineri din Anglia. 
Austria. Fiii pine, R. F. a 
Germaniei. Japonia. Lu
xemburg. Malaezia, Singa
pore. S.U.A.

Cu acest prilej a luat cu- 
vîntul dl. Hideji Kawasaki, 
președintele Asociației de 
schimburi turistice pentru 
tineret din Japonia, care a 
prezentat succint aspecte 
din activitatea desfășurată 
de asociație și perspective
le sale de dezvoltare.

Tinerii prezenți la întil- 
nire au făcut o caldă mani
festare de simpatie față de 
membrii delegației române.

I
I
I
I
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I

vieții în țara. Asupra tuturor a- 
cestor măsuri guvernul u infor
ma permanent opinia publică.

Totodată, s-a anunțat că marți 
va lua cuvintul in fața populapei 
președintele Republicii. Lud'rik 
Svoboda și primul secretar al 
C.C. al P.C.C., A. Dubcek, si 
miercuri vor rosti cuvintări J. 
Smrkovsky, președintele Adunării 
Naționale, și O. Cernik, preșe
dintele guvernului cehoslovac.

în același timp, Adunarea Na
ționala s-a întrunit sub preșe
dinția lui Josef Smrkovsky. care 
a prezentat o dare de seami a- 
supra convorbirilor de la Mos
cova.

„Republica Socialista Cehoslova
cia nu este de părere că dezba
terea din Consiliul de Securitate 
ar putea duce la o soluție a a- 
cestei probleme importante". De
legația a primit instrucțiuni ,-să 
nu-și continue participarea la 
dezbatere".

R.D.G., E. Honekker, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. ; delegația Re
publicii Populare Polone, din 
care au făcut paf te W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
J. Cyrankiewicz, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, Z. Kliszko, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Delegațiile țărilor menționate, 
împreună cu delegația de partid 
și guvernamentală a U.R.S.S., al
cătuită din L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.,
N. V. Podgomîi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., au avut o consfătuire 
și au avut consultări în proble
me legate de situația din Ceho
slovacia și au adoptat în unani
mitate hotărîrea corespunză
toare.

PRAGA 27 (Agerpres). — A- 
lexander Dubcek, prim-secretai 
al C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, a rostit marți seara următo
rul discurs, la posturile de radio 
cehoslovace.

Dragii mei compatrioți, dragi 
tovarăși. îmi este greu să găsesc 
cuvintele prin care aș putea să 
exprim recunoștința pentru uria
șele voastre manifestări de încre
dere în mine și tovarășii mei, în 
timp ce așteptați întoarcerea 
noastră. înalta voastră ținută mo
rală, atitudinea voastră rezonabi
lă și siguranța că toți conducăto
rii partidului și membrii organe
lor centrale vor reveni în funcții
le lor nu au fost dezamăgite. Noi 
sîntem din nou printre voi și 
ne-am reluat munca. Vă mulțu
mim.

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

A fost marele merit al poporu
lui nostru ca și-a păstrat sîngele 
rece și a răspuns apelului Prezi
diului Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
telui Republicii, Ludvik Svoboda, 
și guvernului Republicii, evitînd 
astfel ciocniri directe de mare an
vergură și vărsări de sînge tragi
ce. Trebuie să împiedicăm cu 
orice preț noi suferințe și noi 
pierderi deoarece aceasta nu ai 
schimba cu nimic situația reală și 
situația anormală în care se afla 
țara noastră s-ar prelungi.

Dacă sîntem hotăriti să împie
dicăm vărsări de singe, aceasta 
nu înseamnă că noi sîntem dis
puși să suportăm pasiv* situația 
de fapt. Dimpotrivă, facem totul 
pentru a găsi — și sîntem con
vinși că vcm reuși — căile și 
mijloacele de a dezvolta și reali
za împreună cu voi toți politica 
ce re va readuce în cele din 
unnă la o situație normală. Nai 
ne-am întărit această convingere 
în urma rezultatelor obținute în 
convorbirile duse de reprezen
tanții statului nostru, ai partidu
lui nostru și ai Frontului Națio
nal cu interlocutorii sovietici 
convorbiri pe care le-am încheiat 
ieri la Moscova.

Conducătorii sovietici vor și ei 
să ccatribrie la
lațuxx noastre. In aceste condi
ții avem datoria de a găsi o ie
șire din situația actuală din Ceho- 
«lovacia. în primul rind este vor
ba astăzi de plecarea treptată a 
trupelor celor cinci puteri de pe 
teritoriul republicii noastre. Ori
ce neîncredere în această privin
ță este neîntemeiată și ar fi dău
nătoare. Acordul cu privire la a- 
ceastâ evacuare este condiția pri
mordială a întregii noastre evo
luții viitoare. Ne-am înțeles ca 
trupele să părăsească imediat o- 
rasde r satele plecând spre desti
nați; precise. Aceasta depinde 
însă, desigur, de capacitatea di
verselor autorități cehoslovace de 
a asigura ordinea si o viață nor
mală. Guvernul cehoslovac a luat 
încă de pe acum măsuri pentru 
ca organele sale să facă ceea ce 
este necesar pentru normaliza
rea vieții publice. Ar fi foarte 
nerațional $i primejdios de a se 
încerca să <e întîrzie. prin orice 
mijloc, deplasările și, în cele din 
urmă, plecarea de pe teritoriul 
nostru a forțelor celor cinci state, 
deoarece scopul final al acțiunii 
noastre este retragerea totală a a- 
cestor trune și aceasta cît mai cu
rtai posibil. Pe baza convorbiri
lor de la Moscova, guvernul nos
tru întreprinde o acțiune concre
tă în acest sens. Chiar în această 
noapte, unități au părăsit unele 
orașe și este în curs evacuarea 
unor clădiri $i poziții din Prasa 
Sînt în discuție alte aranjamente 
în acest sens.

Vă cerem, dragi compatrioți 
să ne ajutați ca să ne opunem 
prin toate mijloacele tuturor pro
vocărilor elementelor care au 
interes să agraveze și mai mult 
situația, care este și așa destul 
de încordată, provocări îndrep
tate de unele persoane și împo
triva socialismului. în situația 
actuală, noi avem o mare ne
voie de ordine, avem nevoie de 
disciplină din partea tuturor ce
tățenilor, locuitori ai patriei 
noastre cehoslovace socialiste, 
calitate de care ei au dat do
vadă pîr.ă în prezent. Va fi ne
voie și mai mult în viitor de 
această disciplină, deoarece miza 
este într-adevăr uriașă și totul 
depinde de atitudinea noastră, 
de munca noastră și de sprijinul 
acordat de voi eforturilor noas
tre. Vreau, de asemenea, să vă 
atrag atenția, cu toată seriozi
tatea necesară, asupra următoru
lui fapt : pentru revenirea la 
normal, comportarea și actele fie
cărui individ nu trebuie să fie 
apreciate în funcție de un cli
mat pătimaș și ignorînd faptele.

în situația noastră complexă 
nu trebuie să ne lăsăm duși de 
patimi. Intr-un astfel de climat, 
cu greu am putea rămîne stă- 
pîni pe situație și normaliza 
viața în țară. Credeți-mă, vom 
face tot ce depinde de noi. Re
venirea la o situație normală este 

condiția primordială pentru a ne 
putea concentra din nou efortu
rile, fără a comite greșeli grave 
și fără a suferi întinderi, pentru 
a căuta acea cale în care, îm
preună cu noi, v-ați pus încre
derea și în care presupun că mai 
credeți încă, deși astăzi trăim și 
muncim în condiții grele.

Am interpretat sprijinul vostru 
și îl interpretăm și acum ca pe 
un sprijin acordat ideii unei evo
luții a socialismului în republica 
noastră, așa cum a fost ea de
finită de Plenara din ianuarie a 
P. C. din Cehoslovacia și în mo
mentul pregătirilor în vederea 
Congresului extraordinar al parti
dului. Acest sprijin ne încura
jează cu atît mai mult în aceste 
momente dificile și ne determină 
să perseverăm în vechile noastre 
eforturi, pentru a concretiza 
principiile umanismului și socia
lismului.

Deși poate părea paradoxal să 
spunem acest lucru tocmai as
tăzi, trebuie să avem încredere 
în forțele noastre, în poporul 
nostru, pentru că numai prin 
unitate și prin unitatea acțiuni
lor noastre vom putea asigura 
succesul politicii noastre. Ne re
luăm sarcinile liotărîți să creăm 
condițiile necesare continuării a- 
cestei politici, pe cit posibil cu 
minim de greșeli. Nu va fi ușor 
și va trebui să depunem mari 
eforturi. Aceasta este realitatea 
de la care trebuie să pornim 
pentru a ne înfăptui misiunea. 
Ignorarea faptelor reale nu ar 
putea duce decît la aventuri și 
anarhie. Acest lucru ar fi nefast 
pentru înfăptuirea sarcinilor im
portante care ne așteaptă. Știți 
bine ca noua situație din țara 
noastră ne ridică în față pro
bleme noi Apar unele puncte de 
vedere noi, dar ceea ce ne tre
buie de urgență este, dacă se 
poate, consolidarea și revenirea 
la normal.

Știu că va fi foarte complicat, 
dar trebuie să considerăm aceas
ta ca o condiție de bază pentru 
continuarea activității noastre. în 
consecință, sperăm că veți conti
nua ca și pi nă acum, bazindu-vă 
pe o analiză realistă a situației, 
să ne acordați încrederea voastră 
și să participați activ, chiar de 
astăzi, și chiar în cazul în care 
noi am fi nevoiți să luăm mă
suri temporare, limitînd democra
tizarea și libertatea de exprima
re. care deja au fost atinse. A- 
ceste măsuri noi nu le-am fi 
Lat niciodată într-o situație 
normală. Vă rog să înțelegeți pe
rioada în care trăim.

Cu cit mai repede vom reuși 
să normalizăm situația din țară, 
cu cit sprijinul dv. va fi mai 
mare, cu atît mai iepede vom 
putea lua noi măsuri, cu atît 
mai repede \om putea face noi 
pași pe calea pe care am pornit 
după plenara din ianuarie. Nu 
vrem să căutăm singuri calea 
pentru soluționarea problemelor 
noastre. Nu ne bazăm numai pe 
forțele noastre proprii, ci în pri
mul rind pe forțele dumneavoa
stră, pe forța dumneavoastră 
morală, pe caracterul dumnea
voastră, pe modul dumneavoa
stră de a gîndi indeDendent care 
trebuie să fie chibzuit și care 
trebuie să pornească de la reali
tatea creată în țara noastră.

Acest lucru nu se poate igno
ra. Acestei stări de lucruri 
nu-i corespunde, de asemenea, 
poziția adoptată de unele posturi 
de radio care, după transmiterea 
discursului tovarășului Svoboda, 
au răspîndit neîncredere și în
doieli față de rezultatele con
vorbirilor de la Moscova și cu 
privire la măsurile care se pre
gătesc în legătur| cu plecarea 
trupelor. Atragem atenția în mod 
serios asupra unor astfel de ac
țiuni.

Cuvintele înflăcărate se trans
mit ușor în eter, însă trebuie 
privit acest lucru cu răspundere, 
pentru a nu se mai pierde noi 
vieți omenești și pentru a evita 
daunele materiale care deja în 
prezent sînt mari. Sprijinul dv., 
calmul, chibzuință și activitatea 
organelor de partid, la toate e- 
șaloanele, activitatea activiștilor 
de partid și a tuturor organiza
țiilor sociale și de masă au re
confirmat în această zi convin
gerea pe care am cîștigat-o după 
plenara din ianuarie a.c., că este 
necesară o legătură strînsă cu 
poporul, că trebuie să ne sfă
tuim cu acesta, să ne sprijinim 
pe experiența și rațiunea aces
tuia, să ținem seama de păre
rile poporului în politica noastră. 
Vrem să procedăm și în conti
nuare în felul acesta.

Știu în fața căror idealuri vă 
aflați, știu că niciodată nu veți 
renunța la ideile socialismului, 
umanismului, independenței na
ționale și suveranității de stat 
cehoslovace. Vă asigur, și aceas
ta o spun în fața dv. a tuturor, 
că în viața mea nu pot și nici 
nu vreau să trăiesc altfel decît 
să lucrez pentru realizarea aces
tor idealuri ale poporului meu. 
Animat de această idee, am pur
tat convorbiri, zilele trecute, îm
preună cu ceilalți tovarăși, ani
mat de această idee vțeau să lu
crez și să servesc interesele pa
triei mele și de acum înainte. 
Există foarte multe probleme la 
care trebuie să cauți fi să dai 

răspuns. Dv. înșivă știți cel mai 
bine cît de multe întrebări noi, 
privind destinul nostru, au apă
rut în ultima săptămînă, înce- 
pînd cu restabilirea ordinei și 
plecarea trupelor și continuînd cu 
soluționarea multor probleme 
privind viața noastră cotidiană.

Toate acestea necesită răs
punsuri bine gîndite, care să fie 
date cît mai urgent.

Vă asigur că vrem ca, îm
preună cu dv., să stabilim cît 
mai repede poziția noastră în 
situația actuală și să începem 
cît mai repede să rezolvăm trep
tat problemele cele mai urgen
te.

Permiteți-mi să adresez cîteva 
cuvinte tuturor comuniștilor, 
membrilor și activiștilor partidu
lui nostru.

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

ganizațiile de bază sau în cele 
mai înalte funcții de partid, sîn
tem puternici numai atunci cînd 
ne bucurăm de încrederea în
tregului partid și cînd partidul 
se bucură de încrederea po
porului. Sîntem de părere că 
trebuie să rezolvăm cu mult 
spirit de răspundere toate pro
blemele care corespund intere
selor poporului, chiar și în con
dițiile actuale extraordinare și 
deosebit de grele. Pentru partid 
ar fi cea mai mare nenorocire 
dacă nu s-ar manifesta încredere 
în nucleul său sănătos, în toate 
forțele care au realizat politica 
partidului după plenara din ia
nuarie.

Aceasta ar însemna în mod 
inevitabil destrămarea acelei 
forțe care este singura capabilă 
să conducă popoarele noastre la 
ieșirea cu succes din această si
tuație complicată. Vrem ca voi, 
membri și activiști de partid, 
care în ultimele zile ați lucrat 
în țară, să ne înțelegeți pe noi 
care am purtat convorbiri în a- 
fara țării noastre.

Vom discuta în timpul cel mai 
scurt toate problemele care au 
apărut datorită împrejurărilor 
excepționale. Rog toți activiștii 
comitetelor regionale și raionale 
de partid și ai organizațiilor de 
bază, delegații la Congresul ex
traordinar ca, timp de cîteva 
zile cît va mai dura această si
tuație excepțională, să respecte 
în munca de partid acele instruc
țiuni pe care le dau în calitate 
de prim-secretar al Comitetului 
Central.

Vorbesc despre acest lucru, 
deoarece, va trebui ca împreună 
cu ceilalți tovarăși care au lucrat 
în raioane și regiuni, cît și în or
ganele centrale, să mă sfătuiesc 
cu privire la noile măsuri care 
vor trebui luate în vederea unirii 
tuturor comuniștilor, la toate ni
velele, a tuturor comuniștilor 
care au lucrat în țară pentru rea
lizarea în continuare a politicii 
partidului nostru.

Preiau totodată funcția mea da 
comandant al gărzilor muncito
rești care mi-a fost încredințată.

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

Trebuie să discutăm cu acei 
activiști de partid, care au lucrat 
în țară în perioada cînd eu și 
alți tovarăși n-am putut contri
bui, împreună cu ei, la activita
tea partidului nostru.

Vreau să vă spun deschis că 
experiența plătită scump ne-a în
vățat că trebuie să realizăm po
litica noastră în mod hotărît și 
consecvent.

Trebuie să fim atenți ca situa
ția actuală complicată să nu fie 
folosită de acele forțe și tendințe 
cărora socialismul le este străin.

în viitor vom apăra în mod 
consecvent politica socialistă a 
Cehoslovaciei.

Stimați ascultători, vă rog să 
mă scuzați dacă pe parcursul 
discursului au apărut pauze. Cu
vântarea a fost improvizată. Cred 
că înțelegeți de ce a fost pro
vocată această stare de lucruri.

Noi toți, cei care am purtat 
convorbiri zilele trecute la Mos
cova, vă sîntem profund recunos
cători pentru munca chibzuită, 
comunistă, fără de care n-ar fi 
fost posibilă menținerea situației, 
asigurarea moralului și unității 
politice. Aș dori să mulțumesc 
armatei și securității statului, cît 
și gărzilor muncitorești pentru 
faptul că în rindul lor s-a mani
festat un înalt factor moral, care 
a contribuit la înlăturarea unor 
mari conflicte.

Acest lucru este foarte bun 
și tot așa trebuie lucrat și în 
continuare, conform ordinului 
președintelui Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Vă mulțumim din inimă dv. și 
întregului popor. Credeți-mă că 
încrederea dv. este o mare obli
gație pentru noi, obligație pe 
care nu o vom uita niciodată îh 
viață și pentru faptele noastre 
ne vom rimțî întotdeauna răs
punzători în fața dv.

înțelegem munca noastră ca 
un serviciu adus poporului nos
tru, patriei noastre socialiste. 
Toți știm astăzi că drumul în 
continuare nu va fi ușor, ci 
complicat, mai complicat decît 
ni l-am imaginat pînă nu de
mult, din punct de vedere al 

realizării programului de acțiu
ne. însă, oricum ar merge viața, 
și azi, în această perioadă, tre
buie să fim conștienți că trebuie 
să ne gîndim cum să realizăm 
intențiile politicii noastre de 
după ianuarie, cum să reali
zăm, în această situație și con
diții noi apărute, programul 
P.C.C., program aprobat de noi 
în ianuarie, aprilie și în alte, ho
tărîri.

Altfel nici nu este posibil să 
mergem în continuare. Pe aceste 
poziții am stat și stăm și astăzi. 
De la această politică vom pleca 
în rezolvarea sarcinilor perioadei 
următoare.

Situația nouă apărută nu 
schimbă cu nimic faptul că po
porul nostru face parte din rîn- 
dul popoarelor comunității socia
liste. Credem că indiferent de 
tot ce s-a întîmplat, de ce trăim 
azi, relațiile dintre popoarele 
noastre și popoarele celorlalte 
țări socialiste se vor reface, ast
fel îneît să fie în concordanță 
cu această realitate. Altfel nu 
pot spune. Tocmai pentru faptul 
că cehii și slovacii au un carac
ter profund uman, oameni cu 
sentimente internaționaliste, cre
dem că ei le vor manifesta și 
față de poporul sovietic, față de 
oamenii muncii din U.R.S.S. și 
din celelalte țări socialiste. 
La acestea nu trebuie să 
renunțăm, deoarece nu 
muncim numai astăzi, ci și mîi- 
ne, iar relațiile acestea vor fi în
dreptate spre apropierea de a- 
ceste popoare, pentru ca relațiile 
să se refacă, astfel îneît să fie în 
concordanță cu faptul că po
poarele noastre, cît și alte po
poare sînt socialiste.

Vă rog nu admiteți provocări. 
Nu admiteți pătrunderea panicii 
în rândurile noastre. Nu ne rămî
ne altceva în aceste clipe grele, 
decît să ne încordăm toate for
țele, toată inteligența pentru a 
face față muncii viitoare.

Nu dispare un popor care 
reușește să se conducă după ra
țiunea și conștiința sa.

Vă rog pe toți, scumpii mei 
concetățeni, cehi și slovaci, co
muniști și membri ai altor parti
de politice din Frontul Național, 
rog pe toți muncitorii, țăranii, in
telectualitatea noastră, întregul 
nostru popor să rămînem uniți, 
liniștiți, hotărîți. Să înțelegem că 
numai în aceasta și în credința 
noastră în socialism, în cinstea, 
eforturile și caracterul nostru este 
garanția mersului nostru înainte.
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transmite textul integral al comu
nicatului cu privire la convorbi
rile sovieto-cehoslovace :

în zilele de 23—26 august 
1968, au avut Ioc la Moscova 
convorbiri sovieto-cehoslovace la 
care au participat : din partea 
sovietică — L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.,
A. N. Kosîghin, președintele
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgor- 
nîi, președintele Prezidiului So- 
vietului Suprem al U.R.S.S., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., G. I. Voronov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R., A. P. Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., D. S. Poleanski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vîcepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ai
U.R.S.S., M. A. Suslov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., secretar al C.C. al
P.C.U.S., A. N. Șelepin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., președintele C.C.S. din
U.R.S.S., P. E. Șelest, membru

-al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Ucraina, K. F. Katu- 
șev, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
B. N. Ponomariov, secretar al
C. C. al P.C.U.S., A. A. Greciko, 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

Din partea cehoslovacă —
L. Svoboda, președintele R. S. 
Cehoslovace, A. Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al P.C.C., J. 
Smrkovsky, președintele Adună
rii Naționale a R.S.C., membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C.,
O. Cernik, președintele guvernu
lui R.S.C., membru ăl Prezidiu
lui C.C. al P.C.C., V. Bilak, 
membru al Prezidiului C.C. al
P. C.C., prim-secietar al C.C. al 
P. C. din Slovacia. T. F. 
Barbirek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., vicepreședinte al 
Consiliului Național Slovac, J. 
Pilier, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., E. Rigo. membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
J. Spacek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., O. Svestka, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C.,
M. Jakes, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie și Control a 
C.C. al P.C.C., J. Lenart, mem
bru supleant al Prezidiului C.C.

președintelui Svoboda
PRAGA 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a 
rostit marți la posturile de radio 
cehoslovace următoarea cuvân
tare :

Dragi compatrioți, după patru 
zile de convorbiri la Moscova, 
sîntem din nou în mijlocul vos
tru, în patria noastră. Am revenit 
împreună cu tovarășii Dubcek, 
Cernik, Smrkovsky și alți tova
răși. Nici dumneavoastră, nici 
nouă nu ne-a fost ușor. în gîn- 
durile noastre am fost întotdeau
na alături de voi și nu am înce
tat să ne gîndim cum trăiți aces
te zile grele. Sîntem cu adevărat 
fericiți să ne aflăm din nou 
printre voi. Am luat cunoștința 
cu cel mai profund regret de 
pierderile a ceea ce este cel mai 
prețios, adică viețile omenești, în 
majoritate vieți tinere. Resimțim 
o profundă compasiune pentru 
durerea celor apropiați lor și a 
prietenilor lor.

în convorbirile noastre am fost 
susținuți de manifestările nenu
mărate ale încrederii voastre. Vă 
aduc cele mai sincere mulțumiri 
pentru aceasta. Sint convins că 
nu v-am înșelat această încrede
re. Ceea ce ne-a ajutat în egală 
măsură au fost înțelepciunea și 
disciplina de care ați dat dovadă 
cu toții, cehi și slovaci, oameni 
ai muncii și militari ai forțelor 
noastre armate.

Evenimentele care s-au petre
cut în țara noastră în ultimele 
zile amenințau în fiecare mo
ment să aibă cele mai tragice 
consecințe. în calitate de soldat 
știu bine ce vărsări de sînge 
putea antrena o înfruntare între 
cetățeni și o armată dispunînd 
de mijloacele cele mai moderne. 
Acesta este motivul pentru care 
am considerat că este de datoria 
mea, în calitate de președinte, să 
fac totul pentru a evita ca a- 
ceasta să se producă, pentru a nu 
curge în mod inutil sînge între 
națiuni care au trăit întotdeauna 
în prietenie și pentru a veghea 
în același timp ca interesele fun
damentale ale patriei și poporu
lui nostru să fie apărate.

Nu vreau să vă ascund reali
tatea și anume că urmele dure
roase ale evenimentelor din ulti
mele zile vor dura mult timp. 
Avem însă interes sincer pentru 
reînnoirea încrederii și colaboră
rii sincere între țări care s-au 
unit prin destin pe aceeași cale. 
Locul țării noastre în lumea ac
tuală este, și nu poate fi în altă 
parte, decît în comunitatea so
cialistă. După cum am subliniat 
deja în cuvîntarile mele prece
dente, am plecat la Moscova în 

al P.C.C. secretar al C.C. al 
P.C.C., B. Simon, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., G. Husak, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace,
A. Indra, secretar al C.C. al 
P.C.C., Z. Mlynar, secretar al 
C.C. al P.C.C., M. Dzur, gene
ral-colonel, ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace,
B. Kucera, ministrul justiției al 
R. S. Cehoslovace, V. Koucky, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
în U.R.S.S.

în cursul convorbirilor au fost 
dezbătute, în cadrul unei discuții 
deschise, tovărășești, problemele 
legate de dezvoltarea actuală a 
situației internaționale, activiza
rea uneltirilor imperialismului 
împotriva țărilor socialiste, situa
ția din Cehoslovacia în ultimul 
timp și intrarea temporară pe te
ritoriul R. S. Cehoslovace a tru
pelor celor cinci țări socialiste.

Părțile și-au exprimat ferma 
convingere comună că în actua
la situație principalul constă în 
înfăptuirea hotărîrilor comune a- 
doptate Ia Cierna nad Tissou și 
a prevederilor și principiilor for
mulate de consfătuirea de la 
Bratislava, precum și în traduce
rea în viață cu consecvență a 
măsurilor practice, care decurg 
din înțelegerea la care s-a ajuns 
în cursul convorbirilor.

Partea sovietică a declarat că 
înțelege și sprijină poziția condu
cerii P.C.C. și R.S.C. care inten
ționează să pornească de la hotă
rîrile adoptate de plenarele din 
ianuarie și mai ale C.C. al P.C.C. 
în scopul perfecționării metode
lor de conducere a societății, 
dezvoltării democrației socialis
te și întăririi orinduirii socialiste 
pe baza marxism-leninismului.

S-a ajuns la o înțelegere asu
pra măsurilor al căror țel este 
normalizarea cît mai grabnică a 
situației din R. S. Cehoslovacă. 
Conducătorii cehoslovaci au in
format despre măsurile imediate 
preconizate și adoptate de ei în 
acest scop.

Din partea cehoslovacă s-a de
clarat că întreaga activitate a 
organelor de partid și de stat pe 
toate liniile de acțiune va fi în
dreptată spre asigurarea unor 
măsuri eficiente care să slujeas
că puterii socialiste, rolului con
ducător al clasei muncitoare și al 
partidului comunist, intereselor 
dezvoltării și întăririi relațiilor 
de prietenie cu popoarele Uniu
nii Sovietice și ale întregii comu
nități socialiste.

Conducătorii sovietici expri- 

vederea convorbirilor, cu acord-’, 
guvernului republicii noastre 
Scopul acestora l-am considerat 
soluționarea situației complicate, 
reluarea rapidă a activității nor
male a organelor constituționale 
și a altor instanțe legitime ale 
statului nostru socialist, ale so
cietății noastre și a conducători
lor săi. După cum v-am înștiin
țat încă de la Moscova și după 
cum vă puteți convinge voi înși
vă, revin însoțit de toți acești 
tovarăși care își reiau imediat 
funcțiile care li s-au încredințat 
pe cale democratică și pe care 
i-ați susținut cu totală încredere. 
Acesta este primul pas impor
tant spre revenirea la o viață 
normală în patria noastră.

De aceasta normalizare este, 
bineînțeles, legată plecarea de pe 
teritoriul republicii noastre a tru
pelor Uniunii Sovietice și ale 
altor țări socialiste. Am ajuns la 
un acord de principiu privind 
retragerea progresivă și completă 
a forțelor de ocupație. Pînă a- 
tunci, prezența lor este o realita
te politică, înțelepciunea și disci
plina de care ați dat dovadă pînă 
în prezent sînt condiția soluțio
nării definitive a acestei proble
me. Vă spun aceasta pe deplin 
conștient de răspunderile mele în 
calitate de președinte, patriot și 
soldat.

Dragi prieteni, în cursul ulti
melor zile ne-ați copleșit pe noi, 
reprezentanții constituționali ai 
statului și pe conducătorii P.C.C., 
cu manifestări de încredere și a- 
tașament față de socialism. A- 
ceasta este un măre capital și o 
mare forță pe care vom conta 
pentru asigurarea dezvoltării vii
toare pe calea socialismului.

Potrivit hotărîrilor plenarelor 
Comitetului Central din ianuarie, 
aprilie și mai a.c. vom continua 
să dezvoltăm sistemul socialisUși 
să întărim caracterul său uiwr^l 
și democratic, după cum s-a ară
tat în programul de acțiune al 
P.C.C. și în declarația guver
nului.

împreună cu întreg frontul na
țional, dorim să construim țara 
noastră ca o adevărată patrie a 
oamenilor muncii. Nu ne vom 
abate nici măcar un singur pas 
de la aceasta hotărîre. Nu vom 
permite ca aceste obiective să fie 
folosite în mod greșit. în acest 
scop trebuie să organizăm mun
ca noastră în mod consecvent.

Ne adresăm vouă, dragi con
cetățeni, vouă muncitori, țărani, 
intelectuali, vouă tinerii mei prie
teni. în aceste zile dificile vă 
adresez uh apel la unitate și vă 
rog sa dați dovadă și pe viitor*^ 
de înțelepciune și chibzuință. ’ 

mînd năzuința unanimă a popoa
relor U.R.S.S. spre prietenie și 
frăție cu popoarele Cehoslovaciei 
socialiste, și-au reafirmat hotărî
rea de a colabora în modul cel 
mai larg și cel mai sincer pe baza 
respectului reciproc, egalității în 
drepturi, integrității teritoriale, 
independenței și solidarității so
cialiste.

Trupele țărilor aliate, care au 
intrat temporar pe teritoriul 
Cehoslovaciei, nu se vor ameste
ca în treburile interne ale Re
publicii Socialiste Cehoslovace. 
A fost realizată o înțelegere cu 
privire la condițiile retragerii a- 
cestor trupe de pe teritoriul ei, 
pe măsura normalizării situației 
în R. S. Cehoslovacă.

Partea Cehoslovacă a informat 
că comandantul suprem al for
țelor armate ale Cehoslovaciei a 
dat acestora ordine corespunză
toare pentru a nu fi permise in
cidente și conflicte în stare să 
provoace tulburarea liniștii și a 
ordinii publice. De asemenea, 
a dat indicații Comandamentului 
militar al R. S. Cehoslovace să 
se afle în contact cu Comanda
mentul trupelor aliate.

în legătură cu discutarea în 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a așa-zisei probleme privind si
tuația din Cehoslovacia, repre
zentanții R.S.C. au declarat că 
partea cehoslovacă nu s-a adresat 
cu rugămintea de a se supune a- 
ceaslă problemă spre examinare 
Consiliului de Securitate și cer 
retragerea ei de pe ordinea de zi.

Conducătorii P.C.U.S. și con
ducătorii P.C.C. și-au țeafirmat 
hotărîrea de a promova neabă
tut pe arena internațională o po
litică în interesul consolidării so
lidarității comunității socialiste, 
apărării cauzei păcii și securită
ții internaționale.

Uniunea Sovietică și Cehoslo
vacia vor da, ca și pv’fi acum, o 
ripostă hotăjîtă forțelor militaris
te, revanșarde și neonaziste, care 
caută să revizuiască rezultatele 
celui de-al doilea război mon
dial, să violeze integritatea fron
tierelor existente în Europa. A 
fost reafirmată hotărîrea de a 
îndeplini neabătut toatv angaja
mentele asumate de ele în virtu
tea tratatelor multilaterale și bi
laterale, încheiate între statele 
socialiste, să întărească puterea 
de apărare a comunității socialis
te, să sporească eficiența Tratatu
lui defensiv de la Varșovia.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, tovără
șească și de prietenie.
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