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ADUNAREA FESTIVĂ CU PRILEJUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. împreună cu tovarășul 
Chivu Stoica, membru al co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu 
delegația Partidului Comunist 
din Republica San Marino, 
formată din tovarășii Errnene- 
gildo Gasperoni. secretar ge
neral, și Umberto Barulli,

membru al Biroului Politic al 
partidului, care face o vizită 
în țara noastră.

Au participat tovarășii Ște
fan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor șef al revistei 
„Lupta de clasă", și Ștefan 
Andrei, prim-adjunct al șefu
lui Secției Internaționale a 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme privind dez

voltarea relațiilor frățești din
tre Partidul Comținist Român 
și Partidul Comunist din Re
publica San Marino, precum și 
probleme actuale ale mișcării 
comuniste și situației interna
ționale.

Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

(Agerpres)

ANIVERSĂRII A 20 DE ANI DE LA •
PE ECRANUL „ELECTRONICII"

ÎNFIINȚAREA SECURITĂȚII STATULUI •
Joi seara, a avut loc în 

Sala Palatului Republicii a- 
dunarea festivă consacrată a- 
niversării a 20 de ani de la 
înființarea Securității Statu
lui.

Primiți cu vii aplauze și 
urale, în prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Patilineț, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ion Stănescu, pre
ședintele Consiliului Securită
ții Statului. Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
tineretului, generali și ofi
țeri superiori clm Consiliul 
Securității Statului, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Capitală.

în sală erau 'prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guver
nului, ai conducerii Consiliu
lui Securității Statului, Minis
terului Forțelor Armate, Mi
nisterului Afacerilor Interne și 
ai altor ministere, activiști de 
partid, de stat și ai organi
zațiilor obștești, generali și o- 
fițeri superiori, lucrători din 
aparatul central și teritorial 
de securitate, numeroși mun
citori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderile Capitalei, 
oameni de știință și cultură, 
ziariști.

La începutul festivității a 
fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia. Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capita
lei.

S-a dat citire Decretului 
Consiliului de Stat prin care, 
pentru activitate îndelungată 
în cadrul organelor Securită
ții Statului și merite deose
bite în muncă, cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la 
înființarea Securității Statu
lui, se conferă ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România unui număr de pes
te 1100 lucrători din Secu
ritatea Statului. Este un semn 
de prețuire a activității des
fășurate de lucrătorii Consi
liului Securității în apărarea 
cuceririlor revoluționare ale 
poporului român care și-au 
dus la îndeplinire misiunile 
de înaltă răspundere încredin- i 
țațe de partid și guvern.

într-o atmosferă de puter- ; 
nic entuziasm, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, a înmînat 
înaltele distincții unor gene
rali și ofițeri prezenți la a- 
dunare.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul ION STĂNESCU, pre
ședintele Consiliului Securită
ții Statului.

Tovarășul CONSTANTIN 
GHEORGHE, secretar al tur
nătoriei de oțel de la Uzine
le „Grivița Roșie", a adus 
apoi celor prezenți un salut 
din partea muncitorilor din 
Capitală.

Instrument al puterii oa
menilor muncii — a spus el 
— al partidului și statului în 
apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului, a muncii 
sale pașnice și creatoare pen
tru edificarea orînduirii so
cialiste, Securitatea și-a cîș- 
tigat stima și prețuirea cetă
țenilor țării. Muncitorii, țăra
nii, intelectualii, toți oamenii 
muncii fără deosebire de na
ționalitate apreciază înflăcă- 
ratul patriotism, dragostea ne
mărginită pentru partid și 
popor, devotamentul față de 
cauza socialismului de care 
dau dovada lucrătorii .de 
securitate în îndeplinirea mi
nunii ce le revine.

A luat apoi cuvîntul scrii
torul CONSTANTIN CHI- 
R1ȚĂ.

Aș vrea să simțiți în urările 

(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului'.
NICOLAE CEAUȘESCU :

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie să încep prin 
a vă transmite dv., tuturor lu
crătorilor Securității Statului, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat, a 
guvernului patriei noastre cu 
prilejul aniversării a 20 de ani 
de la înființarea organelor de 
securitate! (Aplauze).

In aceste decenii, organele 
Securității Statului au desfășu
rat o activitate intensă, au dus 
o luptă neobosită împotriva 
dușmanilor construcției socia
lismului, a celor care nu au 
înțeles năzuințele poporului 
nostru și au încercat să o- 
prească sau să împiedice fău
rirea viitorului liber și lumi-, 
nos al patriei noastre. Putem 
spune că organele Securității 
Statului și-au îndeplinit pe de
plin misiunea încredințată de 
partid, și-au făcut cu răspun
dere datoria față de popor, 
față de patrie ! (Aplauze înde
lungi).

Lupta dusă de întregul po
por muncitor împotriva foste
lor clase exploatatoare, a ace
lora care doreau să țină pe 
loc dezvoltarea țării și se opu
neau făuririi socialismului în 
România s-a desfășurat sub 
conducerea nemijlocită a par
tidului. Toate succesele, toate 
victoriile obținute sînt rezul
tatul nemijlocit al politicii 
partidului, al luptei poporului 
nostru, al conducerii sale de 
către partid. (Vii aplauze).

Succesele remarcabile reali

zate în construirea socialis
mului se datoresc, în pri
mul rind, luptei și eforturilor 
eroicei noastre clase muncitoa
re, care își îndeplinește minu
nat rolul de forță conducătoa
re a societății noastre, a în
tregului popor, în făurirea so
cietății fără clase în România. 
(Aplauze puternice)

Ele se datoresc, totodată, 
muncii și luptei țărănimii 
noastre, care, în alianță cu 
clasa muncitoare, și-a legat pe 
veci soarta de făurirea socia
lismului și a viitorului lumi
nos, comunist, în România ; 
se datoresc activității intelec
tualității noastre, care și-a con
sacrat întreaga sa forță de 
creație, priceperea și toate cu
noștințele sale intereselor po
porului, a slujit și slujește ne
precupețit cauza socialismului, 
cauza construcției vieții noi, 
cauza independenței patriei 
noastre. (Aplauze prelungite).

Toate aceste rezultate sînt 
rodul muncii unite a întregu
lui nostru popor, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, care au înfăp
tuit și înfăptuiesc neabătut po
litica partidului — atît în ce 
privește construcția internă, 
cit și în ce privește activitatea 
internațională — politică pe 
deplin corespunzătoare năzu
ințelor și intereselor vitale ale 
poporului român, cauzei socia
lismului șl păcii în lume. (A- 
plauze îndelungate).

Marile cuceriri și transfor

mări care au avut loc în acești 
ani în România se pot expri
ma sintetic în cîteva cuvinte 
— în aceea că, în țara noastră, 
a învins definitiv și pentru 
totdeauna socialismul! (Vii și 
îndelungi aplauze).

Avem multe rezultate însu- 
flețitoare, în toate domeniile 
de activitate, și pe drept cuvînt 
ne putem mindri cu faptul că 
poporul nostru, stăpîn pe soar
ta sa, a dovedit că este în sta
re, sub conducerea comuniști
lor, să împlinească și să depă
șească visurile cele mai în
drăznețe ale înaintașilor săi, 
ale acelora care și-au dat viața 
în lupta pentru libertate, pen
tru dreptate socială, pentru 
independența națională a pa
triei. (Aplauze puternice).

Putem spune că organele 
noastre de securitate într-ade- 
văr au avut și au ce apăra. 
Au de apărat, în primul rînd. 
munca pașnică a minunatului 
nostru popor, dornic să-și fău
rească în pace destinul așa 
cum îl voiește el, dornic să 
edifice societatea socialistă, 
să înfăptuiască ideile socialis
mului în ceea ce au ele mai 
bun, pentru a asigura omului 
fericire și bunăstare, posibili
tatea de a se bucura de tot 
ceea ce omenirea a creat mai 
valoros. (Aplauze).

Am avut de învins în acești 
ani multe greutăți. A trebuit 
să facem față unui șir de pri
vațiuni, datorate atît situației 
de la care a pornit țara noas
tră, cît și unor greșeli comise 

în anii construcției socialismu

dul și conducerea sa au 
știut să învingă toate a- 
ceste greutăți, au știut să 
găsească în sine forțele ne
cesare pentru a asigura, tot 
mai hotărît, dezvoltarea socia
listă a societâții. De aceea, pu
tem spune că ceea ce caracte

lui. Dar poporul nostru, parti

Coloane argintii... (La Combina
tul pelrochimic-Pițești)

REALIZĂRI,
PERSPECTIVE, 

PROIECTE 
ÎNDRĂZNEȚE

rizează întreaga noastră acti
vitate în acești 20 de ani este 
faptul că România, poporul ro
mân au mers tot mai ferm
înainte. Am reușit astfel să 
creăm o puternică industrie. ™ 
să dezvoltăm agricultura, ști
ința, cultura, să asigurăm creș- a 
terea neîncetată a nivelului " 
de trai al poporului. (Aplauze).

Tocmai datorită tuturor a- £ 
cestor victorii am izbutit, de 
fapt, să învingem și elemen
tele ostile socialismului, întru- Q 
cît ele nu au mai găsit și nu 
mai găsesc nici o bază în po- 
porul nostru. Am putut să lă- • 
murim astfel pe toți cetățenii
patriei, să le demonstrăm 
practic ce înseamnă socialis
mul, să-i convingem că în- 
tr-adevăr socialismul este sin
gura cale care asigură poporu
lui nostru fericirea și bună- ț 
starea. (Aplauze).

Aceste victorii, ridicarea ni- 9
velului de viață în condi
țiile socialismului, unirea în
tregului popor în jurul politi
cii partidului au înlesnit, de 
fapt, considerabil munca celor

(Continuare în pag. a IlI-a)

Succesele 
minerilor 

maramureșeni
Minerii din bazinul Ma

ramureș au obținut un nou 
succes in muncă : au expe
diat peste planul primelor 
8 luni ale anului întreprin
derilor de prelucrare zeci 
de mii tone minereu.

La Trustul minier Baia 
Mare, se menționează fap
tul că întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe 
seama creșterii productivi
tății muncii. De Ia începu
tul anului și pînă acum co
lectivele de mineri, tehni
cieni și ingineri de la ex
ploatările miniere Suior, 
Baia Sprie, Nistru și Cav- 
nic, au realizat peste 5 mi
lioane lei economii supli
mentare Ia prețul de cost.

AL VASILE

Acum, cînd cunoaștem gama 
variată a radioreceptoarelor 
și televizoarelor românești, 
produse ce cîștigă tot mai 
mult teren pe piața mondială, 
parc de necrezut faptul că, în 
urmă cu numai două decenii, 
o astfel de industrie, la noi, 
practic nu exista. Și totuși...

— în domeniul producției 
receptoarelor de radio — își 
reamintește tov. ing. NECULAI 
COJOCARIU — șeful servi
ciului de estetică a produselor 
din cadrul Uzinelor „Electro
nica" — pînă Ia naționalizare 
nu se realiza decît montajul 
unor cantități mici în atelie
rele particulare. în 1949, de la 
vechiul atelier • „Philips""'ftioș* 
tenisem doar o adresă — 
Baicului 82, majoritatea piese
lor radio continuau să fie a- 
duse din import (aveau să mai 
treacă 4—5 ani pînă la realiza
rea primelor difuzoare de con
cepție proprie) dar începutul 
fusese făcut, în vitrinele ma
gazinelor își făcea apariția 
prima serie de radio recep
toare „Record".

Ce urmează, se știe. O pe
rioadă plină de frămîntări, de 
căutări intense, autentic pione- 
rat din care colectivul Uzinei 
„Electronica" — întreprindere 
ce se dezvoltă de la un an la 
altul — realizează tot mai 
mult trecerea la producția in
digenă de componente radio- 
electrice. Difuzoarelor de fa
bricație proprie li se adaugă, 
în timp scurt, primii magneți 
ceramici, potențiometie, bo
bine pentru circuitele de înal
tă și medie frecvență, conden
satoarele variabile. Astfel 
pregătite din acumulări canti
tative, în 1958 apare autenticul 
salt calitativ — capul de se

rie al radio-receptoarelor „O- 
pereta“. Peste doi ani, 95 la 
sută din producție o vor con
stitui aparatele de concepție 
proprie într-un sortiment tot 
mai larg cu un număr redus 
de piese aduse din import. 
Apar radioreceptoarele tran
zistorizate.

— E momentul în care — 
ne spunea tov. Cojocariu — 
anticîpînd dezvoltarea real
mente spectaculoasă a între
prinderii, vechii embleme „Ra
dio Popular" îi ia locul actuala 
„Electronica". De la o produc
ție de cîteva mii de aparate 
modeste cu numai două game 
de undă, realizate din seturi 
integral importate, se ajunsese 
în numai 10 ani — 1950— 
1960 — la o producție anuală 
de 160 000 radioreceptoare cu 
scheme proprii și cu o pre
zentare modernă.

începea drumul ascendent 
al producției radio-tehnice 
românești. Prima etapă des
fășurată în condițiile apariției 
dispozitivelor semiconductoare, 
a circuitelor imprimate și a 
pieselor miniaturizate. De 
acum se poate vorbi de capa
citatea real competitivă a pro
duselor întreprinderii pe plan 
mondial. Radioreceptorul „E- 
nescu" aparat care pentru pri
ma oară recepționează emisiu
nile cu modulații de frecvență 
este întîiul care deschide se
ria celor de clasă superioară. 
Se trece la asimilarea televi
zoarelor VS 43-611 612, 613,
Național, Cosmos, Cristal, 
Azur, Tonitza, Luchian-Dacia, 
Miraj și în acest domeniu a-

GH. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a IV-a)

In timpul adunării festive
Foto: AGERPRES *

RESPONSABILIȚA TEA 
GENERA ȚIEI TINERE

DISCIPLINA -
0 VALOARE MORALĂ

Continuăm dezbaterea ini
țiată de ziarul nostru, mărtu
risim, la sugestia unui element 
de agitație vizuală întîlnită 
mai în toate secțiile marii u- 
zine „23 August" din Capitală. 
Sugestia ne îndreaptă dincolo 
de semnificațiile imediate ale 
răspunsului afirmativ pe 
care-1 dau, zi de zi, tinerii de 
aici prin faptele lor concrete 
de muncă, atingînd raportul 
major între responsabilitatea 
profesională și responsabili
tatea socială a fiecăruia dintre 
noi. Astăzi, în etapa actuală 
a desfășurărilor de energii ale 
întregului nostru popor pen
tru realizarea și depășirea o- 
biectivelor stabilite de Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, legătura in
destructibilă dintre faptele 
constructive ale căror autori 
sintem zi de zi și intensitatea 
patriotismului nostru este mai 
direct condiționată și mai pu
ternică decit oricind. Conștiința 
acestei responsabilități majore 
este prezentă la toți tinerii cu 
care am stat de vorbă, zilele 
acestea, de la Uzinele „23 Au

gust" și „Republica" din Ca
pitală.

Ceea ce întîlnește, în aceste 
zile, vizitatorul unităților 
noastre industriale este per
fecta disciplină a muncii, efor
turile evidente de inteligență 
făcute simțite pe fiecare sec
vență a fluxului tehnologic. 
Nimic de prisos, nimic pripit; 
totul calculat la fiecare frac
țiune de secundă, fiecare miș
care a utilajului sincronizată 
cu mișcarea mîinilor, privirile 
concentrate care lasă să se 
vadă celui avizat tensiunea in
telectuală a muncitorului an- 
ticipînd operația următoare a 
utilajului stăpînit din toate 
fibrele de om. Disciplina aici 
nu este un simplist apel la 
o prezență fizică ci o complexă 
valoare morală implicînd di
mensiunea pe care i-o con
feră combustia de inteligență 
și energie fizică, „geometriza- 
rea“ acestei arderi fără risipă, 
solicitarea permanentă, nu ca 
elemente complementare, în 
creuzetul care eliberează o- 
biectele creației umane, a al
tor valori morale cultivate 
de-a lungul întregii adoles

cente și tinereți: dragostea 
de muncă, generozitatea fap
tului constructiv, spiritul de 
coleotivitate, înalta datorie ci
vică. Disciplina, o valoare mo
rală ?

— Desigur, ne răspunde in
ginerul Șerban Horodincă, de 
la atelierul electric, secția lo
comotive a Uzinelor „23 Au
gust". Vă dau un exemplu: 
cîteva minute pierdute prin 
nesincronizarea operațiilor duc 
la ratarea unei probe și, im
plicit, întârzierea dării în folo
sință a unei locomotive. Reac
țiile economice se produc în 
lanț ; sînt într-un fel previzi
bile. Dar cinci minute pier
dute într-un anumit punct de 
pe flux are implicații mult 
mai largi: pentru recupera
rea lor e nevoie ca altul, alții 
să lucreze în compensație. 
Faptul produce iritări, pertur
bați! în însăși psihologia oa
menilor angrenați pe lanțul

V. ARACHELIAN 
ȘT. GANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Vizita tovarășului 
llie Verdeț 

in județele Hunedoara 
și Caraș Severin

Miercuri și joi, tovarășul llie Verdet, 
membru al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
a făcut o vizită de lucru în județele Hu
nedoara și Caraș Severin. însoțit de tov. 
Ioachim Moga, prim secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean provizoriu, oaspe
tele s-a întîlnit cu oameni ai muncii, cu 
reprezentanți ai intelectualilor din județ 
și a discutat cu cadre din economia jude
țului, cu reprezentanți ai ministerelor și 
organelor locale de partid, despre modul 
în care se înfăptuiesc hotărîrile Congre
sului al IX-lea și ale Conferinței Națio
nale a partidului.

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

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

în cuvîntul său, tov. llie Verdeț, mulțu
mind pentru impresionanta manifestare a 
încrederii față de politica partidului și 
statului nostru, față de întreaga activitate 
a conducerii partidului, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a arătat că ade
ziunea deplină față de hotărîrile ultimei 
plenare a C,C. al P.C.R., față de Declarația 
M.A.N., constituie o dovadă strălucită a 
faptului că politica înțeleaptă, profund pa
triotică și internaționallstă a partidului ex
primă interesele vitale ale poporului ro
mân.

în continuarea vizitei, la grupul de lami
noare Peștiș de la Hunedoara, oaspetele, 
întîmpinat de tov. Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, Gheorghe Va- 
siu, prim secretar al Comitetului municipal 
de partid Hunedoara, ing. Nicolae Agachi, 
director general al Combinatului siderurgic, 
și Ion Niculescu, secretar al comitetului de 
partid din combinat, a vizitat noul laminor 
Bluming de 1 300 mm., mîndrie a siderur
giei românești, care a primit botezul focu
lui cu 3 luni înainte de termen, ceea ce 
creează posibilitatea ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui an să se obțină o producție supli
mentară de circa 90 000 tone blumuri. în 
fața cajei, la pupitrul de comandă de lingă 
calculatoarele electronice, care asigură au
tomatizarea completă a procesului de lami
nare, tov. llie Verdeț s-a interesat de ran
damentul utilajelor, a subliniat necesitatea 
de a se atinge în cel mai scurt timp para
metrii proiectați și de a se căuta noi po
sibilități pentru sporirea, diversificarea și 
îmbunătățirea calitativă a producției de 
metal.

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

Intr-o atmosferă de mare însuflețire a 
avut loc apoi, la clubul „Siderurgistul,‘ din 
Hunedoara, o adunare a activului de partid 
din județ, în cadrul căreia au luat cuvîn
tul ing. Nicolae Agachi, director general 
al Combinatului siderurgic Hunedoara, Da
vid Ioan, miner șef de brigadă la exploata
rea minieră Aninoasa, Viorel Jianu, secre
tar al Comitetului județean U.T.C., Olivia 
Cațavela, profesoară la Liceul din Sime- 
ria, și Aurel Pera, președintele cooperati
vei agricole de producție din Gioagiu. Ca 
și în celelalte adunări desfășurate în cu
prinsul județului, vorbitorii au exprimat 
jp cuvinte calde încrederea și atașamentul 
de nezdruncinat față de politica internă și 
externă marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român, a Comitetului său Central 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea lor fermă de a-și consacra toate 
forțele luptei pentru înfăptuirea programu
lui de înflorire multilaterală a patriei ela
borat de Congresul al IX-lea al P.C.R. și de 
Conferința Națională.

Luînd cuvîntul în cadrul adunam, tov. 
ILIE VERDEȚ a subliniat că manifestările 
care au loc în aceste zile în întreaga țară 
constituie o expresie grăitoare a înaltei 
conștiințe socialiste a oamenilor muncii, a 
unității de granit între partid, guvern și 
popor a voinței neșovăitoare a maselor 
populare de a înfăptui obiectivele stabilite 
de partid pentru progresul necontenit al 
României pe drumul socialismului și co
munismului. Relevînd deosebita atenție pe 
care partidul și guvernul o acordă indus
triei grele, și în cadrul ei, industriei side
rurgice. industriei construcțiilor de mașini, 
ca pîrghii hotărîtoare ale dezvoltării m- 
tr-un ritm susținut a tuturor ramurilor e- 
conomiei, a progresului tehnic, baza asigu
rării independenței și suveranității națio
nale a României, vorbitorul a relevat în
semnătatea aportului industriei județului. 
Marele centru siderurgic de la Hunedoa
ra asigură cea mai mare parte a produc
ției de oțel a țării și, spre satisfacția noas
tră a tuturor, înlăturînd diferite greutăți, 
produce oțeluri aliate de calitate tot mai 
bună. Aceasta este deosebit de important 
întrucît ceea ce se cere astăzi siderurgiei 
noastre este să nu slăbească nici un mo
ment atenția pentru calitatea otelu^Ll,17 
trucît de sporirea producției de oțeluri șl 
îmbunătățirea calității acestora depmde m 
măsură hotărîtoare rezolvarea marilor ce
rințe aflate în fața economiei naționale.

Referindu-se la unele probleme ale poli
ticii internaționale, tov, llie Verdeț a spus : 

Avem convingerea că promovarea princi
piilor cuprinse în Declarația^ Marii Adu
nări Naționale este în măsură sa aduca O 
contribuție imDortantă la așezarea consec
ventă a relațiilor dintre t&rlle socialiste pe 
baze corespunzătoare naturii nou °rîri" 
duiri sociale, astfel ca ele sa constituie un 
model însuilețitor pentru popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor sociala și na 
țională, pentru toate popoarele lumii. Po
trivit concepției partidului nostru, numai 
pe baza respectării riguroase a principii
lor marxism-leninismului, ale internaționa
lismului proletar, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității fiecărui stat, a 
egalității în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și întrajutorării tovărășești,

se poate ajunge la instaurarea unui cli
mat de înțelegere pe arena internațională, 
a unei atmosfere de stimă și încredere re
ciprocă între țări și popoare".

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

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

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

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

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

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

în cadrul adunării, tov llie Fișai, prim- 
secretar al comitetului judetear. de 
partid, Virgil Mareoțana. prim-secretar al 
comitetului județean U.T.C.. Traian Ci orb A. 
șef de echipă la oțelăria combinatului side
rurgic, Gertrude Perian. tehniciană ’.a 
U.C.M.R. Reșița. Ion Cieea. președintele 
C.A.P. Gherteniș. s-au referit la activitatea 
desfășurată de organele locale de partid si 
de stat pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea și Conferința Na
țională a P.C.R., și-au exprimat totala a- 
deziune față de politica internă și externă 
a partidului nostru.

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

La rezultatele obținute de poporul nos
tru, o contribuție importantă aduce județul 
Caraș Severin. Tov. llie Verdeț a re
levat entuziasmul cu care muncito
rii și tehnicienii reșițeni dau viață 
hotărîrilor partidului, eforturile crea
toare ale inginerilor și proiectanților, 
pentru găsirea celor mai bune soluții pri
vind ridicarea nivelului activității econo
mice. Subliniind deosebita însemnătate a 
agregatelor necesare hidrocentralei de la 
Porțile de Fier, precum și construcției de 
motoare Diesel, vorbitorul a adresat co
lectivelor reșițene chemarea de a depune 
eforturi sporite pentru a asigura realizarea 
acestor utilaje în termen și la un înalt 
nivel tehnic.

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

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

Vizite in județe 
ale altor tovarăși 
din conducerea 

de partid și de stat
In zilele de 27, 28 și 29 au

gust, alți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat au 
făcut vizite de lucru în dife
rite județe ale țări : tovară
șul Maxim Berghianu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării — in județul Prahova ; 
tovarășul Florian Dănălache, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul căilor ferate — în județul 
Olt; tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al C.C. a! 
P.C.R. — în județul Buzău; 
tovarășul ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale
— în județul Ialomița; 
tovarășul Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție
— în județele Constanța și 
Tulcea; tovarășul Petre Bla- 
iovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul muncii — 
în județul Sălaj ; tovarăș ii 
Dumitru Coliu, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de partid
— In județul Vîîcea ; tovară
șul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului pentru problemele 
Administrației Locale — In 
județul Bistrița Năsăud ; tova
rășul Petre Lupu. membru su
pleant al Comitetului Execu

tiv al C.C. al P.C.R., președin
te al Comitetului de Stat 
pentru Problemele de Organi
zare și Salarizare — în jude
țul Gorj ; tovarășul Manea 
Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv și secre
tar al C.C. al P.C.R. — în ju
dețul Dîmbovița; tovarășul 
Gheorghe Stoica, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., membru al 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România — în 
județul Ilfov.

Au fost vizitate întreprin
deri industriale, șantiere de 
construcții, unități agricole și 
instituții social-culturale. In 
cadrul acestor vizite, oaspeții 
s-au interesat de modul cum 
se îndeplinesc sarcinile actua
le în întreprinderile și institu
țiile respective, de activitatea 
desfășurată în vederea trans
punerii în viață a programului 
de edificare socialistă a țării 
elaborat de Congresul al 
IX-lea și dezvoltat creator ae 
Conferința Națională a parti
dului, de activitatea desfășu
rată pentru realizarea preve
derile planului de stat. Au a- 
vut loc întîlniri cu colective 
de oameni ai muncii, cu inte
lectuali. cu activiști de partid 
și de stat In cadrul unor în- 
sufie'.ite adunări populare au 
luat cuvîntul tovarășii Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Vasile VUcu. Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Mihai Gere. 
Petre Lupu. Manea Mănescu, 
Gheorghe Stoica. Vorbitorii 
s-au referit la sarcinile ce

stau în fața oamenilor muncii 
în domeniul dezvoltării eco
nomiei și culturii, al perfec
ționării întregii vieți sociale, 
au subliniat necesitatea desfă
șurării largi a eforturilor 
creatoare ale întregului popor, 
pentru înfăptuirea programu
lui elaborat de partid în ve
derea ridicării pe o treaptă su
perioară a prpcesului de desă- 
vîrșire a construcției socia
liste. a creșterii bunăstării tu- 
tuturor cetățenilor patriei 
noastre.

în cadrul acestor adunări 
populare, reprezentanți ai 
muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, ai organelor locale 
de partid și de stat au expri
mat hotărîrea oamenilor mun
cii din județele respective de 
a îndeplini exemplar sarcinile 
ce le revin pentru realizarea 
planului pe anul în curs și 
pe întregul cincinal, de a 
munci cu toate forțele pentru 
înflorirea României socialiste. 
Exprimîndu-și adeziunea de
plină la principiile politicii 
externe a partidului și statu
lui nostru — principii expri
mate cu claritate în recentele 
documente ale plenarei C.G 
al P.C.R. și în Declarația a- 
doptată de Marea Adunare 
Națională — vorbitorii au dat 
glas hotărîrii întregului nos
tru popor — strins unit în ju
rul partidului, al Comitetului 
său Central, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
de a nu-și precupeți eforturile 
pentru a înfăptui politica par
tidului, care corespunde inte
reselor fundamentale ale po
porului român, cauzei genera
le a socialismului și păcii.

ln secția cazangerie grea a Uzinei mecanice de utilaj chimic din Bucurețti 
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MAREA
CÎMP1E

Aurel Draqof Munteanu
Am pășit în Cîmpia Dunării ca într-o 

albie de mare, înfiorat de presentimentul 
unei experiențe hotărîtoare. Crescut cu 
ochii pe masivitatea de urși a dealurilor 
ardelenești, așteptam de multă vreme să-mi 
umplu spiritul cu tălăzuirea încremenită a 
vastităților dunărene, așteptam parcă să-mi 
amintesc, să refac în sufletul meu, sub vă
lul Mnemosynei, această nemărginire ză- 
mislitoare de orizonturi absolute. M-am în
văluit în neliniște, într-o anxietate fertilă, 
și am simțit în mine rezonanța largă și 
prodigioasă a unei amieze dinainte 
de facerea lumii. După ce sandalele 
mele s-au dăruit de colbul acestei 
cîmpii binecuvîntate, condeiul refuză 
altă frază decît aceea a profesiu
nii de credință. Construisem pînă acum 
în mine turlele cu arhitectură transilvană 
ale unei catedrale spirituale și căutam se
cretul acustic în stare să dăruiască fiecare 
propoziție cu amploarea majestuoasă a va
lului de mare. îndrăzneala gîndului cerea 
ca temei vastitatea infinită a unei „țări de 
pămînt*4 cum spune un mare scriitor. Eu 
am găsit-o în Cîmpia măreață și veșnică. 
In imensitatea acestei fîntîni cu cerul în 
jos, fiecare silabă este articulată cu gravi
tate și are valoare de legămînt. Ni
căieri în altă parte nu am simțit atît de 
mult prețul extraordinar al cuvîntului. Aș 
putea spune că există o mistică a Cîmpiei, 
dincolo de cuvinte și de înțelesuri, ea in
tră în suflet ca soarele în Pămînt. După 
o vreme, scriitorul simte însă că în 
adîncurile sale cuvintele au ars la o tem
peratură miraculoasă, transformîndu-se în 
cărbuni minunați care se numesc într-un 
limbaj obișnuit diamante.

Am străbătut cîmpia împreună cu doi 
prieteni apropiați și în tot cursul drumului 
nostru am simțit ca pe o datorie nevoia 
de. a omagia poeții acestui neam, cei de 
demult și cei de astăzi. Bolțile imense în
tre care evoluam cereau solemnitatea ca
dență a marilor poeme naționale. Nu există 
limbaj mai potrivit pentru a fi pe pămîn- 
tul Cîmpiei române decît acela înscris pa 
norii mișcători și albi ai limbii noastre de 
către un Eminescu, Macedonski sau Blaga. 
Spuneam la început că am căutat Cîmpia 
ca pe o amintire. Ea exista într-adevăr, în 
mine, adunată, din această poezie, sau 
transmisă mie în felul obscur, ca o maree 
a sîngelui, de strămoșii mei plecați odată 
de pe aceste locuri.

încerc mereu în ultima vreme o senzație 
ciudată. Oriunde mă duc, în orice colț al 
țării, mi se pare că mă întorc acasă. Locuri 
pe care nu le-am mai străbătut niciodată 
îmi sînt atît de familiare, încît mă întreb 
dacă nu le-am mai văzut aevea, poate în
tr-un vis al dragostei de țară, limpede și 
profund. Dincolo de Craiova, înspre sud, 
în fața drumului se deschide un plai de o 
frumusețe ireală, avînd în stînga, jos, 
calmul lucitor al Jiului și o vale cu recolta 
generoasă a unui pămînt ales, iar în dreap
ta colinele mănoase și blana unor păduri 
umbroase. Forme domoale cîntă legănat 
balada unei guri de rai. Am trecut de mal 
multe ori pe aceste locuri și de fiecare dată 
mi s-a părut că intru pe un alt tărîm. 
Totul era mai estompat, mai alburit, era 
dincolo. Am regretat atunci că nu pot spera 
un refugiu veșnic pe un asemenea plai. 
Dacă am fost vreodată creator de bine și 
dacă mi s-ar cuveni posibilitatea de a-mi 
alege priveliștea ultimei clipe, aceasta ar 
fi Cîmpia. Trebuie să spun că acolo sînt 
fericit.

Am stat mult la îndoială. Să 
scriu despre inginerul losif Ko- 
ver? Trădîndu-mi față de el a- 
ceastă intenție, m-a rugat insis
tent să-mi caut alt subiect:

— Nu aveți nici un motiv! 
s-a justificat el. N-am făcut ni
mic extraordinar...

Pe losif Kdver l-am cunoscut 
vara trecută. Tot aici, pe șantie
rul Centralei termoelectrice Deva. 
Se afla la o înălțime de peste 40 
de metri unde conducea lucrările 
de glisare a unuia din șirurile 
clădirii principale. Urmărea cum 
se toarnă betonul și din cînd în 
cînd privea în jur pentru a vedea 
cit s-a mai apropiat de cer. Avea 
impresia — așa mi-a mărturisit 
într-o discuție — că odată cu 
zidul termocentralei crește și el, 
se împlinește ca om...

Stînd acolo sus aude pe cineva 
strigînd cu neliniște : „s-a între
rupt curentul!“.

Tînărul inginer făcu, agitat, 
cîțiva pași, dar își dădu imediat 
seama de golul care i se întindea 
la picioare. Gîndurile i s-au în
vălmășit. „Glisarea este în peri
col^ era ideea care-i dădea tot 
niai mult tîrcoale. Prin minte i 
s-au perindat, fulgerător, toate 
urmările pe care le poate avea 
acest lucru j cofrajul plin cu be
ton, se va lipi de structură și 
astfel se va distruge atît el cît și 
sistemul de antrenare.

— Întreruperea oricum, trebuie 
înlăturată! își zice el coborînd. 
Trebuie remediată urgent defec
țiunea electrică.

Își aminti că posedă destule

cunoștințe de electricitate pentru 
a putea interveni la nevoie in 
acest domeniu. Cînd a ajuns jos, 
cineva aduce o nouă notă de gra
vitate.

— Avaria a avut loc la linia 
de înaltă tensiune... Unde ? Ni
meni nu știa.

— Acum au plecat electricie-

intrat în normal, am găsit un pri
lej pentru a sta de vorbă cu in
ginerul losif Kdver :

— Oricine era în locul nostru 
ar fi procedat la fel — îmi zice 
eL E drept însă — se grăbește să 
adauge — că oamenii au dat do
vadă de adevărată vitejie in cli
pele acelea.

a găsit din nou argumente ca să 
ne înduplece.

Au mai trecut citeva luni. Nu 
mi-am mai amintit de inginerul 
Kdver decît in aceste zile de pri
măvară cînd treburile m-au minat 
iarăși pe șantierul termocentra
lei din Deva. Ne-am întîlnit în
tâmplător. Se afla la sala buncă-

OMUL
ȘANTIERULUI

nil pe traseu — a adăugat cel cu 
vestea.

— O rezolvăm noi și pe asta) 
șoptește, după cîteva clipe de 
gîndire, inexplicabil de calm, tî
nărul inginer.

Ochii celor din jur s-au îndrep
tat spre el. Cum ?

— Vom folosi cricurile ma
nuale continuă el. Va fi puțin 
greu dar lucrul va continua nes
tingherit.

Oamenii s-au mobilizat îndată. 
Cofrajul a început să urce din 
nou și și-a continuat urcușul timp 
de opt ore, pînă a venit din nou 
curentul. La cîteva zile după a- 
ceastă întîmplare, cînd totul a

Despre el n-a șoptit o vorbă.
Nu după mult timp am trecui 

din nou pe la inginerul Kover. 
Era foarte ocupat. împreună cu 
inginerul Mihai Cîndiș și mais
trul Ion Kalman s-au angajat să 
execute glisarea tronsonului 2 de 
la șirul B cu două zile mai repe
de decît era prevăzut în grafic. 
Desfășurînd o activitate intensă, 
ei și-au depășit însă acest anga
jament, realizînd un ritm de îna
intare de 4 m. pe zi, față de 
numai 2 metri și jumătate cît 
erau prevederile. Am fost hotărît 
însă să scriu cîteva cuvinte des
pre fapta lor dar tînărul inginer

relor unde urmărea lucrările de 
montare a riglelor transversale și 
a planșeelor. Nu m-a văzut. Pri
vea undeva în gol, fără țintă. Pe 
de-asupra capului său macaralele 
duceau în ghiare uriașe prefabri
cate din beton care pe mine mă 
înspăimîntau dar pe el îl lăsau 
nepăsător. Imr dădeam seama că 
se gîndește la ceva, că-și face cal
cule și își croiește planuri... M-am 
hotărît să-l trezesc din visare :

— Ați venit degeaba! mă în- 
tîmpină el imediat cum mă vede. 
Aici nu s-a întîmplat nimic sen
zațional. Totul decurge după cum 
a fost prevăzut...

— La ce v-ați gindit acum ? îl 
întreb. Păreați atît de absent...

— Nu știu ce mi-a venit — 
încearcă să se scuze. Urmăream 
comportarea padinilor de lucru. 
Vedeți ? Acelea care ajută la e- 
xecutarea riglelor transversale. 
Le-am executat noi după o con
cepție proprie. Văzind că dau re
zultate bune, m-am lăsat furat și 
de alte idei. Una din ele se refe
ră la consumul de material lem
nos. Pe șantierul nostru se con
suma prea mult. Mă gîndeam că 
în locul lemnului am putea folo
si susțineri cu cabluri de oțel și 
sisteme spațiale executate din 
țevi prin sudură. De asemenea, 
cu mici remedieri, vom putea 
folosi cofrajele tip care, deterio- 
rîndu-se, au fost abandonate. 
Consider, totodată, că pot fi con
fecționate accesorii din oțel-be- 
ton, demontabile și re folosibile, 
foarte ușoare, care să înlocuiască 
eșafodajele grele și costisitoare, 
necesare realizării structurii. S-ar 
reduce mult cheltuielile de pro
ducție...

M-am despărțit cu regret de 
acest tînăr care a absolvit Poli
tehnica doar în urmă cu 2 ani. 
Schimbul se terminase. Alteori, 
după ieșirea din schimb el mai 
zăbovea multe ore pe șantier, 
pentru a rezolva diverse proble
me, dar acum se grăbea să ajun
gă acasă. Explicația am aflat-o 
mai tîrziu : după masă avea loc 
adunarea comuniștilor care îi dis
cuta cererea de a deveni membru 
de partid...

AL. BALGRADEANU

J
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ce lucrează în organele de 
securitate.

Activitatea dumneavoastră 
este o parte — mă gîndeam 
să spun o părticică, dar spun 
o parte spre a-i sublinia și mai 
bine importanța — este real
mente o parte integrantă a 
muncii uriașe desfășurate în 
acest răstimp de poporul nos
tru, care dispune, în toate do
meniile, de detașamente mi
nunate de militanți pentru 
cauza socialismului. Fără uni
rea tuturor acestor detașamen
te, a tuturor acestor forțe, noi 
n-am fi putut să obținem suc
cesele mărețe pe care le avem 
astăzi. (Vii aplauze).

Știm că, în primii ani ai pu
terii populare, organele noas
tre de securitate au avut de 
dus o luptă încordată, dînd și 
jertfe pe frontul lor de luptă. 
Firește, jertfe a dat întregul 
nostru popor; mulți munci
tori au căzut în lupta cu duș- 
mA'ul, mulți țărani, mulți in
telectuali și, alături de ei, 
mulți dintre dv. au dovedit cu 
jertfa vieții lor, că sînt fii de
votați ai poporului român, că 
sînt gata să facă totul pentru 
a servi cauza socialismului, 
cauza poporului nostru. (A- 
plauze puternice).

Trebuie să o spunem aici, la 
această aniversare, că tocmai 
datorită faptului că clasa mun
citoare, țărănimea, intelectua
litatea, întregul popor- au știut 
să acționeze cu fermitate îm
potriva oricui a încercat să 
ridice piedici în calea con
strucției socialismului, tocmai 
de aceea am reușit să obținem 
succesele de astăzi, am putut 
asigura ca organele de secu
ritate ale statului nostru să-și 
îndeplinească în bune condi
ții misiunea încredințată de 
partid. (Aplauze puternice).

Dăm. o înaltă apreciere mun
cii depuse de organele de 
securitate, prețuim felul în 
care ele au știut și știu să ser
vească socialismul, interesele 
poporului nostru. Știm, to
varăși, și știți și dumnea
voastră, că în activitatea aces
tor organe au existat și o se
rie de greșeli și chiar abu
zuri. Acestea au fost însă re
zultatul unor abateri de la li
nia generală a partidului nos
tru, de la principiile pe baza 
cărora se edifică socialismul 
în țara noastră. De aceea ele 
au fost criticate nu o dată de 
partid; de aceea, Comitetul 
Central al partidului, la ple
nara din aprilie, a considerat 
că este necesar să dezvăluie 
cu toată hotărîrea originea a- 
cestor abateri, spre a se pune 
capăt, o dată pentru totdeau
na, oricărei posibilități ca să 
mai poată avea loc asemenea 
încălcări ale legalității so
cialiste. Noi am privit 
și privim Securitatea ca o 
parte a forțelor revoluționare 
ale clasei muncitoare, ale po
porului, îndreptată împotri
va acelor elemente care 
s-ar deda la acțiuni ostile in
tereselor poporului și cauzei 
socialismului, care ar încălca 
legile statului nostru, ar a- 
tenta la cuceririle con

(Urmare din pag. I) 

sincere, calde, profunde pe 
care vi le transmit acum, aici, 
cu ocazia acestui eveniment 
într-adevăr emoționant și 
sărbătoresc — a spus el — 
sentimentele scriitorului cetă
țean, care întotdeauna crede 
într-un adevăr suprem, în 
ideea și-n realitatea so
lemnă și tulburătoare care se 
numesc patrie, adică în tot 
ceea ce constituie trecutul, 
prezentul și viitorul acestui 
pămînt românesc.

Din întîlnirea necesară cu 
noțiunea de patrie,- din con
topirea hotărîtă cu interesele 
reale, autentice ale patriei 
socialiste, și-au cucerit lucră
torii din securitate acele alte 
galoane, nevăzute pe umerii 
lor, dar poate și mai strălu
citoare : galoanele încrederii, 
galoanele stimei, recunoștin
ței și respectului poporului.

Urez, în numele scriitorilor

români, urez din toată inima 
lucrătorilor din securitate să 
fie mereu la datorie, să în
vețe mereu din vitejia, din 
cinstea, din demnitatea, din 
inteligența poporului nostru, 
din valorile fundamentale ale 
acestui popor, atît de strălu
cit întruchipate dp către 
Partidul nostru Comunist.

Exprimînd sentimentele de 
înaltă recunoștință față de 
Partidul Comunist Român, 
pentru grija cu care încon
joară pe lucrătorii din apara
tul Securității Statului, pen
tru îndrumarea permanentă 
de care gceștia se bucură în 
activitatea ce o desfășoară, 
maiorul Ion Șerbănoiu a 
spus, printre altele :

Profund emoționat, făcîn- 
du-ma ecoul gîndurilor și 
sentimentelor întregului apa
rat de securitate, exprimînd, 
totodată, și propriile mele 
simțăminte, dați-mi voie să 
mulțumesc din inimă pentru

strucției socialiste. Am consi
derat străin de concepția noas
tră, a comuniștilor, și nu am 
admis nici o dată că organele 
de securitate ar putea fi fo
losite ca un instrument de re
presiune împotriva activului 
de partid și de stat, îm
potriva clasei muncitoare, 
care este clasa conducă
toare a societății noastre. 
Noi considerăm că această 
precizare, pe care a făcut-o cu 
claritate plenara C.C. din a- 
prilie, are o deosebită impor
tanță pentru munca organelor 
de securitate, pentru ca ele 
să-și poată îndeplini în cele 
mai bune condiții misiunea și 
rolul ce le revin în societatea 
noastră socialistă. (Aplauze în
delungi).

De nenumărate ori, partidul 
nostru a atras atenția că tre
buie să facem întotdeauna deo
sebirea necesară între elemen
tele dușmănoase, ostile socia
lismului, între agenți ai impe
rialismului — și oamenii ne
lămuriți. sau care au nemulțu
miri datorită unor neajunsuri 
sau neînțelegerii unor măsuri. 
Și, știți bine, că am acordat și 
acordăm o mare atenție discu
tării în sînul colectivelor de 
oameni ai muncii a unor ase
menea manifestări. Apelăm, 
în primul rînd, la colectivele 
de oameni ai muncii pentru a 
lămuri, pentru a-i ajuta pe 
acei ce nu au înțeles unele 
lucruri, să se încadreze 
cinstit, cu toate forțele lor, în 
opera generală de construcție 
socialistă desfășurată de între
gul popor. Și, știți foarte bine 
că această practică a partidu
lui s-a dovedit deosebit de 
utilă ; de aceea ea trebuie a- 
plicată și în viitor, ca o orien
tare. principală. (Aplauze). 
Trebuie să intensificăm mun
ca politică de lămurire, de e- 
ducare cetățenească a tuturor 
cetățenilor țării. Să avem 
în vedere că în măsura 
în care organele noastre de 
securitate se vor sprijini activ 
și își vor lărgi necontenit le
găturile cu colectivele de oa
meni ai muncii, se va întări 
unitatea noastră de neînvins 
în lupta cu cei ce ar încerca, 
într-un fel sau altul, să ne cre
eze obstacole în drumul pe 
care pășim — drumul con
strucției socialiste. (Vii și pu
ternice aplauze).

Desigur, tovarăși, că orga
nele de securitate trebuie 
totodată să știe să-și în
tărească continuu vigilența, 
pentru a descoperi pe cei ce 
ar mai încerca să desfășoare o 
activitate organizată împo
triva orînduirii noastre de 
stat. împotriva orînduirii 
socialiste. In același timp, a- 
ceste organe trebuie să-și con
centreze atenția împotriva 
dușmanului din afară, a 
agenților imperialismului, care 
ar încerca, pe vreo cale 
sau alta, să pătrundă în 
țara noastră, spre a-și desfă
șura activitatea lor dușmănoa
să. Față de asemenea elemen
te, față de oricine ar îndrăzni 
să trădeze interesele poporu
lui, trebuie să fim necruțători ! 
Aceasta este sarcina voastră 
principală, tovarăși ! (Vii a- 
plauze).

Bilanțul pe care îl facem, la 
această aniversare este pozi
tiv ; el demonstrează că Secu
ritatea Statului și-a îndeplinit 

cu cinste sarcinile încredințate 
de partid și guvern. Tocmai de 
aceea, partidul, guvernul, în
tregul popor înconjoară cu 
dragoste și dau o înaltă a- 
preciere activității desfășurate 
de organele securității. (Aplau
ze îndelungi). Distincțiile 
acordate cu acest prilej 
unui mare număr de lu
crători din organele de secu
ritate sînt o dovadă a acestei 
prețuiri și încrederi. Doresc să 
felicit pe toți tovarășii care au 
primit distincții și să le urez 
noi succese în activitatea lor ! 
(Aplauze îndelungate).

Tovarăși,

întregul nostru popor este 
angajat cu toate forțele sale 
în îndeplinirea programului 
elaborat de Congresul al 
IX-lea ăl partidului. Succesele 
obținute în primii doi ani și 
jumătate ai planului cincinal, 
dovedesc că avem toate con
dițiile să îndeplinim și chiar 
să depășim prevederile aces
tuia. In fața noastră se des
chid minunate perspective de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei. de ridicare continuă a 
nivelului de trai al întregului 
popor. Aceste rezultate au 
întărit și întăresc tot mai 
mult unitatea întregului po
por, alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea, cu intelectuali
tatea, colaborarea prietenească 
și unitatea tuturor oamenilor 
muncii fără deosebire de na
ționalitate, în înfăptuirea po
liticii marxist-leniniste a parti
dului nostru. — politică ce 
corespunde pe deplin celor 
mai înalte năzuințe ale între
gului nostru popor, Gauzei so
cialismului.

în această activitate se afir
mă cu tot mai mare putere 
rolul conducător al partidului 
nostru comunist, care asigură 
îndrumarea întregii vieți so
ciale, dovedind astfel că știe 
să-și îndeplinească cu cinste 
misiunea de înaltă răspundere 
pe care i-a încredințat-o po
porul — aceea de a-1 
conduce pe calea făuririi 
unui viitor luminos. Rolul 
conducător al partidului se 
exercită tocmai în acest fel. 
se manifestă nu In măsuri ad
ministrative. nu prin acte re
presive, ci prin unirea efortu
rilor întregului popor care 
din convingere asigură înfăp
tuirea politicii partidului. 
Tocmai în aceasta constă forța 
de nebiruit a partidului, a 
întregii noastre națiuni socia
liste. (Vii și îndelungi aplauze).

Concepția noastră despre 
rolul conducător al partidului 
presupune participarea tot 
mai activă a oamenilor mun
cii de toate categoriile la e- 
laborarea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui, Ia înfăptuirea acestei 
politici. Aceasta este una 
din caracteristicile funda
mentale ale democrației noa- 
tre socialiste, care cunoaște o 
dezvoltare continuă și care 
trebuie să asigure, mai depar
te, participarea tot mai largă 
și tot mai activă a tuturor ce
tățenilor la întreaga viață so
cială a țării. Numai în 
acest fel socialismul se va

înaltele distincții ce ne-au 
fost acordate astăzi.

Pentru fiecare ofițer sau 
soldat, pentru întregul perso
nal al Consiliului Securității 
Statului, nu există un ideal 
mai scump decît slujirea cu 
devotament — mergînd pînă 
la sacrificiul suprem — a in
tereselor partidului și națiunii 
noastie socialiste. Acestui țel 
măreț îi vom consacra și de 
acum înainte întreaga noas
tră capacitate și putere de 
muncă.

A vorbit apoi colonelul în 
rezervă ION TODERIU : în
cerc sentimente de nespusă 
bucurie și de mîndrie că mă 
aflu aici — a spus el — între 
tovarășii mei de muncă și 
de luptă, că în mijlocul nos
tru se află conducătorii iu
biți ai partidului și statului 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. 

afirma cu tot mai multă for
ță, ca bun al întregului popor, 
un bun care merită să fie apă
rat, chiar cu prețul vieții, de 
către oricine — tînăr, bătrîn, 
bărbat, femeie — de către 
fiecare cetățean al patriei 
noastre. (Vii și îndelungate 
aplauze).

Lărgirea democrației socia
liste impune totodată respec
tarea cu fermitate și întărirea 
legalității socialiste, aceasta 
fiind o condiție esențială a 
funcționării normale a statului 
nostru socialist. în această 
privință, organelor Securită
ții Statului le revine un rol 

- deosebit de important. Este a- 
devărat, Codul penal, legile 
țării noastre, începînd cu 
Constituția, au creat o bază 
legală care dă posibilitate tu
turor cetățenilor să se înca
dreze în marea operă de de- 
săvîrșire a socialismului. Dar 
nu este suficient că am înscris 
în legi; trebuie să și înfăptuim 
prevederile legilor. Partidul 
cere de la dumneavoastră, 
de la toți lucrătorii organelor 
de securitate, — de la preșe
dinte pînă la ultimul lucrător 
— să faceți totul pentru a res
pecta cu sfințenie legile statu
lui nostru, încît orice măsură 
represivă să lovească numai 
în cei care sînt într-adevăr vi- 
novați, în cei care încalcă le
gile patriei noastre și care tre
buie să-și primească pedeapsa 
bine meritată, din partea so
cietății, a poporului. (Aplauze 
îndelungi).

Noi cerem organelor de se
curitate să vegheze perma
nent la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, 
să-și întărească continuu le
găturile cu masele largi — 
aceasta constituind garanția 
îndeplinirii în bune condiții 
a sarcinilor încredințat de 
partid.

Țin să subliniez tovarăși, 
că în aceste zile, în împreju
rările internaționale grel^ de
terminate de recentele eveni
mente pe care le cunoașteți, 
s-a manifestat puternic ade
ziunea și sprijinul pe care în
tregul popor român îl dă 
politicii partidului nostru în
dreptate spre dezvoltarea 
construcției socialiste, spre 
crearea condițiilor pentru nor
malizarea și îmbunătățirea 
relațiilor dintre țările socia
liste. dintre partidele corn li
niște, și muncitorești, spre în
tărirea unității tuturor forțe
lor antiimperialiste, — garan
ția mersului înainte al fiecă
rei țări socialiste, garanția 
victoriei socialismului și a 
păcii în lume. (Vii și puternice 
aplauze).

In încheiere vă rog să-mi 
dați voie să vă urez încă o 
dată, dumneavoastră, tuturor 
lucrătorilor de securitate suc
cese tot mai mari în activita
tea închinată slujirii fără pre
get a intereselor patriei, ale 
poporului nostru, constructor 
al socialismului, ale cauzei so
cialismului. Vă doresc multa 
sănătate și fericire ! (Aplauze, 
urale; se aclamă îndelung 
pentru partid, pentru Comite
tul său Central, pentru Ro
mânia socialistă).

Am mulțumirea — a spus 
în continuare vorbitorul — 
că sub îngrijirea parti
dului nostru, aparatul de se
curitate s-a întărit cu cadre 
tinere, bine pregătite și de
votate, vrednice să li se în
credințeze sarcini de nădejde.

Alături de aceste cadre, 
împreună cu întregul popor, 
noi, ofițerii de rezervă ai 
Consiliului Securității Statu
lui, ne considerăm încadrați 
în frontul de luptă pentru a- 
părarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru.

Primit cu vii și puterni
ce aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
de aplauze puternice și en
tuziaste. La sfîrșit, minute în 
șir răsună urale pentru Parti
dul Comunist Român și Co

Permileți-mi să vă mărturi
sesc — cu convingerea că sînt 
în asentimentul tuturor — a- 
dînca bucurie și profunda e- 
moție pe care le încercăm, a 
vînd în mijlocul nostru pe iu
birii noștri conducători de 
partid și de stat, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cinstea ce ni se face prin pre
zența conducătorilor de partid 
și de stat este încă o dovadă 
a atenției și grijii pe care 
partidul și statul le poartă a- 
paratului’ de securitate, sluji
tor credincios al intereselor 
poporului și patriei socialiste.

Aniversăm în aceste zile de 
sfîrșit de august, la scurt timp 
după cea mai mare sărbătoare 
națională a poporului nostru, 
împlinirea a douăzeci de ani 
de la înființarea securității 
statului. In calendarul istoriei 
socialiste a României, înființa
rea securității statului ocupă 
un loc important, ea făcînd 
parte din ansamblul de măsuri 
luate de partid pentru făuri
rea unui stat de tip nou, cores
punzător conținutului și sarci
nilor revoluției socialiste.

Sub conducerea partidului 
și cu sprijinul larg al maselor, 
securitatea a desfășurat o ac
tivitate rodnică, aducîndu-și 
contribuția la victoria asupra 
forțelor reacționare, la asigu
rarea muncii pașnice de con
strucție socialistă a poporului 
român. în continuare, vorbi
torul a trecut în revistă acti
vitatea desfășurată de orga
nele Securității Statului împo
triva unor elemente reacțio
nare dinăuntrul și din afara 
țării.

Noi. cei cărora partidul ne-a 
încredințat misiunea nobilă 
de a veghea, împreună cu ce
lelalte organe ale statului, la 
asigurarea muncii pașnice a po
porului, sîntem fericiți că am 
putut să ne aducem o modestă 
contribuție la mărețele reali
zări în opera de construcție so
cialistă. Rezultatele obținute 
își au izvorul în conducerea 
și îndrumarea de către partid 
a întregii noastre activități. 
Partidul rje-a înarmat cu poli
tica sa științifică, ne-a arătat 
cît și în ce fel să ne mobilizăm 
forțele împotriva uneltirilor și 
acțiunilor dușmanului, ne-a a- 
sigurat toate condițiile pentru 
a face față oricărei confrun
tări, ne-a educat în spiritul vi
gilenței revoluționare și al in
transigenței față de cei care 
încearcă să atenteze la opera 
de edificare a societății socia
liste. Partidul ne-a orientat în 
activitatea desfășurată și ne-a 
criticat pentru lipsurile și 
greșelile noastre, arătîndu-ne 
calea ce o avem de urmat 
pentru a le lichida.

Investind u-ne cu atribuții 
importante pe linia realizării 
sarcinii de apărare a securită
ții statului, partidul ne-a ară
tat totodată că fără o legă
tură strînsă cu masele, fără a- 
jutorul concret al oamenilor 
muncii, securitatea nu-și va 
putea îndeplini misiunea pen
tru care a fost creată. Ne folo
sim de acest prilej pentru a 
adresa călduroase mulțumiri 
oamenilor muncii, care ne-au 
dat un ajutor neprecupețit în 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid și guvern.

De necesitatea respectării cu 
sfințenie a principiilor condu
cerii de partid și legăturii cu 
masele, ne-am convins și mai 

mitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. Lucrătorii din Securita
tea Statului și-au exprimat a- 
deziunea lor deplină față de 
politica partidului, hotărîrea 
nețărmurită de a-și consacra 
toate forțele pentru înfăptui
rea sarcinilor de mare răs
pundere ce le-au fost încre
dințate, în apărarea cuceri
rilor revoluționare ale po
porului nostru muncitor, pen
tru apărarea independenței și 
suveranității României socia
liste.

In încheierea festivității a 
avut loc un spectacol la a 
cărui reușită și-au dat con
tribuția ansamblurile „Ciocîr- 
lia“ și al Armatei, formația 
corală a Radiodifuziunii ro
mâne, corpul de balet al O- 
perei Române și actori ai Tea

mult cu prilejul dezvăluirii de 
către partid a consecințelor 
activității unor elemente 
din fosta conducere a 
Ministerului Afacerilor Interne, 
care, călăuzite de interese 
meschine, lipsite de principia
litate, au încercat să scoată a- 
paratul de securitate de sub 
controlul partidului, să-1 izo
leze de popor. Greșelile, în
călcările legalității socialiste, a- 
buzurile și actele arbitrare să- 
virșite în anumite perioade din 
trecut au adus prejudicii inte
reselor statului, au lezat drep
turile și libertățile democra
tice ale cetățenilor.

Prin analiza efectuată și mă
surile întreprinse în acest sens. 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
din aprilie a.c. constituie un 
moment de însemnătate isto
rică, înscriindu-se în șirul im
portantelor evenimente care au 
urmat Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a parti
dului. Măsurile luate de 
partid au constituit încă o ex
presie a profundului umanism 
ce caracterizează politica par
tidului- nostru, o nouă afirma
re a marii sale responsabili
tăți în îndeplinirea mandatu
lui încredințat de popor, ho- 
tărîrii sale nestrămutate de a 
sluji pînă la capăt idealurile 
de echitate și justiție ale so
cialismului. Măsurile luate de 
plenară au creat condițiile 
și climatul necesar pentru 
ca în societatea noastră 
abuzurile și fărădelegile comise 
în trecut să nu se mai repete.

Condițiile noi ale României 
de astăzi — a arătat în conti
nuare vorbitorul — determină 
ca direcțiile principale ale ac
tivității securității, cîmpul ei 
de acțiune, metodele și mijloa
cele de muncă ale acesteia să 
se deosebească mult față de 
cele din perioada cînd a luat 
ființă. Urmare a uriașelor 
transformări pe care le-a cu
noscut țara, a victoriei depline 
a socialismului, a dispărut baza 
socială a reacțiunii, iar cîmpul 
de activitate a elementelor pre- 
tabile să atenteze la securita
tea statului s-a îngustat și con
tinuă să se îngusteze tot mai 
mult.

După cum se știe, a spus în 
continuare tovarășul I. Stă
nescu, pe plan extern, Re
publica Socialistă România 
cunoaște un proces de a- 
firmare, de creștere a presti
giului și autorității în lu
me . Aceasta se datorește po
liticii sale principiale de în
tărire și consolidare a unității 
și colaborării frățești cu toate 
țările socialiste, promovării cu 
consecvență a principiilor in
dependenței, suveranității și 
neamestecului în treburile in
terne ale altor state, partici
pării sale active la circuitul 
mondial al valorilor, la rezol
varea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Noi nu uităm însă că atîta 
timp cît mai există imperia
lismul, se menține pericolul 
unor acțiuni îndreptate îm
potriva țărilor socialiste, deci 
și a țării noastre. Serviciile 
de spionaj ale statelor capita
liste încearcă să recruteze din 
rîndul elementelor înapoiate, 
descompuse, agenți pentru a-i 
folosi în domeniul spionajului 
economic și militar, pentru 
acțiuni dăunătoare construcți

trului Național. Spectacolul, 
al cărui bogat și variat pro
gram a cuprins piese corale 
și simfonice, piese coregrafi
ce,recitări, s-a bucurat de un 
frumos succes. Artiștilor 
le-au fost oferite flori.

Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Securității Sta
tului, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
a acordat Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C. unor orga

nizații U.T.C. din unități de 
securitate din Brașov și Dră- 
gășani, precum și unui număr 
de 12 ostași și ofițeri din a- 
paratul Securității Statului.

★
Cu prilejul împlinirii a 20 

de ani de la înființarea Secu
rității Statului, în reședințele 
de județe, *»u avut loc adu
nări publice, urmate de ma
nifestări cultural-artistice.

(Agerpres) 

ei socialiste, intereselor ge
nerale ale poporului.

Față de asemenea acțiuni 
dușmănoase, aparatul securi
tății manifestă intransigență 
și combativitate. Vom fi și în 
viitor fermi și necruțători fa
ță de agenții serviciilor de 
spionaj străine, de trădătorii 
care se puri îh slujba acestora, 
precum și față de orice alte e- 
lemente care ar încerca să 
lovească în ființa statului ro
mân.

în cadrul ansamblului de 
măsuri luate de conducerea 
partidului pentru perfecționa
rea muncii de securitate, un 
loc important îl ocupă înfiin
țarea Consiliului Securității 
Statului, a cărui misiune este 
de a înfăptui politica parti
dului și guvernului în dome
niul apărării cuceririlor socia
liste ale poporului. La baza 
activității Consiliului Secu
rității Statului s-a pus prin
cipiul muncii și conducerii 
colective a cărui respectare 
are un rol de o excepțională 
însemnătate.

In perioada care a trecut de 
la constituirea sa, Consiliul 
Securității Statului a inițiat o 
serie de măsuri menite să 
pună în concordanță conținu
tul, stilul și metodele activi
tății aparatului de securitate 
cu noile cerințe impuse de 
stadiul ^ctual de dezvoltare a 
societății noastre, să înlăture 
din practica muncii tot ce era 
perimat, infirmat de viață, să 
promoveze noul în concepție 
și acțiune. Noi sîntem con- 
știenți că toate acestea presu
pun creșterea în continuare a 
nivelului de pregătire politi- 
co-ideologic;ă, profesională și 
militară a tuturor cadrelor 
noastre, astfel încît fiecare o- 
fițer de securitate să fie ca
pabil să descifreze just sensul 
evenimentelor și să sesizeze 
la timp orice caracteristici ale 
acestora, care ar putea favo
riza săvîrșirea unor fapte in
fracționale împotriva securită
ții statului, așa încît să poată 
acționa cu hotărîre și în mo
dul cel mai calificat în direc
ția prevenirii lor. Totodată, 
sîntem preocupați de educa
rea tuturor cadrelor noastre 
în spiritul unei înalte respon
sabilități față de munca lor, 
al principialității, cinstei, mo
destiei și curajului, respectu
lui față de legile țării, al unui 
cult desăvîrșit pentru adevăr, 
dreptate și omenie.

O importanță deosebită pen
tru evoluția societății noastre 
prezintă faptul că P.C.R. îm
bină dezvoltarea economiei, 
cu adîncirea democratismului, 
cu crearea condițiilor pen
tru afirmarea multilaterală 
a personalităților umane. 
Pentru noi, lucrătorii aparatu
lui de securitate — a subliniat 
vorbitorul — intensa preocu
pare a partidului pentru dez
voltarea democrației înseamnă 
obligația sacră de a respecta 
legile, de a acționa în spiritul 
grijii față de om, pentru a nu 
se comite abuzuri împotriva 
cetățenilor cinstiți și pentru 
ca cei ce atentează împotriva 
cuceririlor poporului să fie pe
depsiți cu toată asprimea.

Garanția cea mai sigură, 
suportul de neclintit al înde
plinirii cu succes a sarcinilor 
trasate constă în conducerea 
permanentă și nemijlocită de 
către partid a activității ce o 
desfășurăm, în sprijinul larg, 
multilateral și prețios pe care 
îl primim din partea oameni
lor muncii, a întregului nos
tru popor.

In încheiere, președintele 
Consiliului Securității Statului 
a spus: La cea de-a XX-a a- 
niversare a creării securității, 
ținem ca o dată cu-reafirma
rea hotărîrii cu care urmăm 
politica internă și externă a 
partidului, să asigurăm condu
cerea de partid și de stat că 
se poate bizui total și în ori
ce împrejurare pe devotamen
tul întregului aparat de secu
ritate. Stînd de veghe la asi
gurarea securității statului, 
vom face totul pentru a acțio
na în spiritul unei înalte res
ponsabilități politice și socia
le, pentru a fi gata în qpce 
moment să ne îndeplinim în
datorirea sfîntă de a apăra cu
ceririle revoluționare ale so
cietății noastre noi.

Consiliul Securității Statu
lui, generalii, ofițerii, subofi
țerii, gradații, soldații și anga- 
jații civili din toate unitățile 
noastre — animați de un fier
binte patriotism — se anga
jează solemn în fața conduce
rii partidului și statului, a în
tregului popor, să nu precupe
țească nimic, la nevoie nici 
sîngele, • nici viața pentru a 
sluji cu credință și abnegație 
cauza partidului și poporului, 
înaltele idealuri ale socialis
mului și comunismului.

La C.S.Hunedoara

Fundații 
la cuptorul 

electric 
de 50 tone

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara a început executarea 
fundațiilor la primul din cele 
două cuptoare electrice de cîte 
50 tone, prevăzute a fi construi
te și puse în funcțiune pînă la 
jumătatea anului viitor. Noile 
cuptoare vor asigura o creștere 
de peste două ori a producției 
actuale de oțel special a combi
natului din Hunedoara. Agrega
tele vor fi echipate cu utilaje de 
înalt nivel tehnic, care vor asi
gura elaborarea de oțeluri elec
trice cu caracteristici superioare.

Concomitent se construiește o 
stație de conexiuni prevăzută cu 
patru transformatoare de cîte 40 
megawați — am^pri fiecare, 
prin intermediul cărora se va 
furniza energia electrică necesa
ră procesului de topire și elabo
rare a oțelului în noile cuptoare.

(Agerpres)

Nave
comerciale 

livrate 
înainte

de termen
Șantierul din Brăila a livrat ‘ 

înainte de termen un nou grup 
de nave pentru flota noastră co
mercială și export. Printre aces
tea sînt două șlepuri de cîte 
1700 tone pentru mărfuri gene
rale și patru complexe fluviale, 
alcătuite din cîte doua corpuri. 
Anul acesta producția șantierului 
brăilean s-a remarcat printr-o 
micșorare continuă a termenelor 
de livrare față de cele planifica
te, ca urmare a perfecționării me
todelor de construcție, a unei 
mai bune organizări a muncii și 
folosirii judicioase a forței de 
muncă, mijloacelor și spațiilor 
de producție.

Sintctizînd rezultatele, de la 
începutul anului și pînă în pre
zent au fost livrate peste plan un 
complex fluvial de 900 tone, un 
șlep de 1 700 și cinci șalupe de 
150 C.P.

(Agerpres)

MII CAPACITĂȚI 

DE PRODUCȚIE 
imit M 

EUACȚIUAIE
In bazinul petrolier din Mol

dova au intrat în funcțiune noi 
capacități de producție, care vor 
contribui la mai buna valorifica
re a zăcămintelor de țiței și ga
zelor de sondă. In zona Dofta- 
na a fost construit un parc de in
stalații de mare capacitate pen
tru separarea țițeiului de alte 
produse, la care au fost conec
tate 24 sonde. Tot aici a fost 
dată în exploatare o nouă sta
ție de compresoare cu o capaci
tate de captare și prelucrare a 
180 000 m.c. gaze de sondă pe 
zi. Noilor instalații li se adaugă 
două stații de epurare a apei, 
avîn o capacitate de 1000 m.c. 
pe zi fiecare, cantitate ce va fi 
reintrodusă în procesele de in
jecție în vederea menținerii pre
siunii de zăcămînt.

> (Agerpres)

Expoziție 
muresană 
de istorie

Duminică s-a deschis la 
Tg. Mureș pentru public, 
expoziția permanentă de is
torie a Muzeului județean, 
Aici se potîntîlni obiecte 
ilustrînd perioada cuprinsă 
între comuna primitivă și 
secolul al XIX-lea. Majori
tatea pieselor și documen
telor provin din cercetări 
arheologice și arhivistice 
întreprinse recent de către 
colectivul muzeului. Sînt 
expuse depozitul de bronz 
de la Band Valea Rece, 
depozitul de unelte de fier 
de la Mărculeni, un bogat 
material din cultura Sînta- 
na de Mureș și alte vestigii 
ale trecutului, descoperite 
pe teritoriul județului Mu
reș.

E prezentată grăitor, pe
rioada formării limbii și a 
poporului român, continui
tatea poporului nostru pe 
aceste meleaguri.
CORNELIU POGACEANU
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Liniște pe culoare neobiș
nuite cu liniștea. Liniște la 
școală. Directorul, de fapt di
rectoarea, căci este vorba de 
tovarășa Ioana Cosma, direc. 
toarea Liceului „Nicolae Băl- 
cescu“ din Capitală, așteaptă 
— poate nu vă vine a crede — 
popularea claselor. Liceul tră
iește prin elevi și cînd ei sînt 
în vacanță are nostalgia aștep
tărilor. Directorul școlii nu l-a 
lăsat însă în această așteptare 
nostalgică. Liceul trăiește a- 
cum altfel, de fapt, nu de a- 
cum. ci din iulie — prin pre 
gătiri și acumulări. „Trebuie 
să fie un an școlar dens în re
zultate și orice neglijențe, apa
rent mărunte, de acum, din 
vacanță, ar frustra din această 
densitate" — se justifică di
rectoarea la întrebarea redac
torului „de ce nu și-a făcut 
încă concediul**. Ne permitem 
sări amintim că și anul trecut, 
în prag de început de școală, 
ne spunea la fel, că „anul a- 
cesta", deci cel care s-a înche
iat „trebuie sâ fie cel mat 
bun“. Dar, de fapt , nu este 
vorba de o contrazicere. Înțe
legem că fiecare an școlar tre
buie să fie în viața liceului 
„cel mai bun**. Și anul acesta 
va fi la fel.

Credeam că vom intîlni în 
școală o anume agitație, doar 
se apropie septembrie cu mul
te lucruri de pus la punct. „A- 
gitația, nu ne-ar folosi la ni
mic** — ne încredințează tova
rășa Cosma. Constatăm și noi 
o activitate echilibrată și gin- 
dită, care a dus treburile pen
tru început de an școlar, aici, 
la liceu, spre final.

Ce înseamnă acest final? Ne 
explică tovarășa directoare. 
„Vara aceasta ne-am consa
crat-o, aș spune, laboratoare
lor. Liceul are, nu-i vorbă, la
boratoare bune, dar pentru 
ceea ce intenționăm noi vizînd 
modernizarea procesului de 
învățămînt, așa cum ne indică 
documentele de partid, ne tre
buia mult mai mult. Putem 
spune că cele două laboratoare 
de fizică au adunat în vacan
ță tot ceea ce le trebuie pentru 
ca elevii să poată executa aici, 
în decursul anului școlar, lu
crări frontale. Laboratorul 
nostru de chimie, într-un fel, 
lauda liceului, este anul acesta 
și mai bine pus la punct. Ma
teriale pentru cabinetul de 
matematică, pentru cel de 
geografie așteaptă, să fie or
donate ; cabinetul ’ fonetic a 
intrat și el ca un element im
portant în procesul de învăță
mînt-.

Trebuie să deschidem o pa
ranteză și să trădăm un se
cret. înzestrările laboratoare-

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.$0 ; 16 ; 18,30 • 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 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30).

TARZAN — OMUL MAIMUȚĂ 
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 „PASĂREA ALBAS
TRĂ" — 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 la Victoria (orele 9,30 ;
15.15 ; 17 : 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează Ia Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,30 : 
Aurora (orele 9,30 : 12 ; 14,45 ;
17.15 ; 20).

ÎNTÎLNIRE IN MUNȚI — cine
mascop
rulează la Excelsior (orele
9.30 ; 11,45 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Lira (orele 15,30 ; 18).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL 
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 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15 : 20.30).

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

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN
PLUS — cinemascop

rulează la înfrățirea (orele
15.15 : 17,45 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC — cinemascop

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

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

CÎND 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) .

O FATĂ CIUDATA
rulează la Moșilor (orele 15.30 ; 
18 20,30).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Volga (orele 9 — 
15 30 în continuare ; 18 ; 20.30).

ÎN CABINETUL DIRECTORULUI DE ȘCOALĂ
lor s-au făcut în limitele ace
lorași fonduri pe care le au 
toate școlile. Dar cu un plus 
de inițiativă. Ceea ce nu s-a 
găsit la. baza de aprovizionare 
a ministerului și la acea a mu
nicipiului, a fost procurat pe 
căi proprii, prin înțelegere și 
colaborare cu ministerele de 
resort, care, aflînd nevoile 
liceului, au transferat acestuia 
materiale disponibile 
absolut necesare 
lor.

In rest: mai 
riale sportive 
școlii, curățenie, aer luminos

lor și 
laboratoare-

multe mate- 
in magazia

VACANȚA
S-A ÎNCHEIAT

claselor, reparații curente.. 
D-ale școlii, treburi gospodă
rești pe care directorul nu le 
ignoră Insă: sînt făcute pen
tru elevi.

Anul școlar nu este întîm- 
pinat insă numai cu treburi 
gospodărești. Am fost invitați 
să parcurgem și capitolul de 
conținut al pregătirilor, dar nu 
înainte de a ni se atrage aten
ția că nu este vorba de ceva 
ieșit din comun, ci de o prac
tică școlară firească.

Clasele sînt de acum forma
te ; ne referim la clasele a 
X-a care se bifurcă în uman 
și real, dar și la componența 
celorlalte clase, care au mai 
suferit pe ici, pe colo retușuri. 
De ce atîta grijă pentru for
marea claselor ? o întrebăm 
pe tovarășa directoare.

„în virtutea unei idei pen
tru care sînt poziții pro dar și 
rețineri. Mi-am propus de 
mult să obținem o omogeni
tate în componența claselor. 
Adică, să nu le alcătuim pe 
criteriul 10 elevi foarte buni, 
10 mediocri, 10 slab pregătiți 
etc., ci clase cu nivel egal, cu 
riscul de a avea clase foarte 
bune și clase cu un nivel mai 
scăzut. Găsesc că nu facem 
nimic împotriva pedagogiei. 
Dimpotrivă. într-o clasă mo- 
zaicată pierd și elevii buni 
și cei slab pregătiți. Profeso
rul se ridică ori la nivelul ce
lor buni, făcînd lecțiile inac
cesibile celor slabi, ori coboară 
nivelul, dezavantajîndu-i pe 
cei bine pregătiți. în clase o- 
mogene profesorul poate face 
lecțiile la nivelul real de pre
gătire al elevilor, impunînd 

REALIZĂRI, 
PERSPECTIVE
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sigurîndu-se trecerea la con
cepția originală cu grad de in
tegrare avansat. Se pune la 
punct realizarea radio-recep- 
toarelor staționare tranzistori
zate „Miorița" și „Delta* pre
cum și a celor cu tuburi elec
tronice — „Opera", „Rapso
dia", „Tomis", „Modem", 
„Darclee". Pe drept cuvînt pe
rioada anilor 1960—1963 este 
numită etapă experimentală, 
de ridicare continuă a perfor
manțelor electroacustice, de 
căutare a variantelor construe-, 
tive perfecționate, de îmbună
tățire a tehnologiei. Tranzis- 
terizarea treptată a radiore
ceptoarelor și televizoarelor, 
montajele complexe nu apă
reau decît ca urmări necesare 
și previzibile.

De la an la an colecti
vul de concepție al uzinei îm
bunătățește substanțial re
darea sunetelor, efectuează 
trecerea de la pseudostereofo- 
nie la stereofonie, asimilează 
materiale electrice și magneti
ce noi în vederea ridicării ca
lității și eliminării importului, 
introduce pe scară largă utili
zarea maselor plastice.

— Linia directoare a dru
mului parcurs pînă acum — 
remarca tov. ing. OCTAVIAN 
JUNCU, director tehnic ai u- 
zinei — o constituie mărirea 
continuă a producției, conco
mitent cu diversificarea ei. 
Dacă activitatea trecută era 
concretizată prin produse con
structiv diferite unul față 
de altul, în prezent preocupă
rile noastre sînt îndreptate 
mai mult și spre obținerea va
riantelor de prezentare a ace
lorași ansamble electrice.

Ni se oferă exemple conclu
dente. La radioreceptorul 
„Darclăe" pornind de la un 
singur șasiu de bază s-au rea
lizat 13 prezentări. La radio
receptorul tranzistorizat por
tabil „Mamaia" s-au efectuat 
8 variante de prezentare pe a- 
celași sașiu cu schemă electri
că, iar printr-o modificare a 
gamelor de frecvență recepțio
nate s-a obținut radiorecepto
rul „Albatros", care va fi în 
8 variante de prezentare.

De o mare importanță în 
diversificarea producției radio
receptoarelor și televizoarelor 
este împărțirea, ca rezultantă 
optimă a studiilor efectuate în 
cadrul organizării științifice a 
producției și a muncii, a ser
viciului de concepție în 5 -ser
vicii distincte, cu atribuții 
bine definite, care au înglo

treptat exigențe sporite. Cînd 
este vorba de componența cla
selor nu ne-am gândit numai 
la pregătirea elevilor, ci și Ia 
comportarea lor, echilibrînd 
clasele în așa fel, îneît acestea 
să nu aibă numai elevi disci
plinați sau numai elevi pe 
care noi îi cunoaștem ca tur- 
bulenți. Facem totul pentru 
ca profesorul să-și poată des
fășura orele într-un climat de. 
disciplină corespunzător, iar 
elevii să poată profita de lec
ții*.

— Profesorii cunosc această 
componență ?

parcurge eu

— S-a alcătuit împreună cu 
ei. Trebuie să știți că toți pro
fesorii noștri știu de mult la 
ce clase vor preda, cite ore, ce 
clase le-au fost încredințate 
pentru dirigenție.

Documentele o confirmă. Li
ceul a primit 16 profesori noi. 
Tovarășa directoare a și dis
cutat cu <i, iși cunosc și a- 
ceștia clasele, au aflat preocu
pările liceului. Repartiția pro
fesorilor pe clase s-a făcut 
după multe criterii, dar nu a 
fost neglijat nici acela al pre
ferințelor profesorilor. Se știe 
doar că un profesor lucrează 
cu mai multă plăcere și cu 
mai bune rezultate la o clasă 
pe care o cunoaște și cu care 
dorește să lucreze. Profesorii 
știind din vreme cu cine vor 
lucra, au studiat programele 
pe care le vor _ 
elevii, manualele — documen
te școlare care le-au fost puse 
de multă vreme la îndemînă.

In plus ? Se conturează „in 
concret" ceea ce figura pînă 
acum in domeniul „perspecti
vei1*. Școala vrea să se ocupe 
cu precădere de elevii foarte 
buni, nu privilegiindu-l, ci 
cerind mult mai mult de la ei. 
Tovarășa directoare ne măr
turisește că a studiat colecti
vele claselor și a descoperit 
mulți elevi âl căror nivel de 
pregătire nu atinge nivelul in
teligenței lor, al aptitudinilor 
reale pe care le au. Școala in
tenționează să impună aces
tora alt barem de cerințe, sâ-i 
introducă intr-un circuit de 
activitate intelectuală foarte 
susținută. Un pas important 
pentru realizarea intenției se 

concomitent cu 
aspectului lor

ginduri, proiec-

bate în ele și tehnologia spe
cifică, luată în considerare 
încă de la proiectare. înfiin
țarea serviciului de estetică a 
contribuit la lărgirea gamei 
produselor fabricate.

— Intenționăm in perioada 
următoare — arăta tov. direc
tor tehnic — să lărgim sfera 
atribuțiilor acestui serviciu și 
la estetica locului de muncă, 
să formăm un veritabil colec
tiv de „designeuri" care prin 
munca lor să realizeze pe vii
tor o mai bună funcționalitate 
a produselor 
îmbunătățirea 
estetic.

Frământări, 
te de viitor. Este în construc
ție o secție de montaj radio și 
televizoare planificată sâ intre 
în funcțiune în anul viitor. Ea 
va dubla producția de televi
zoare ajungând astfel ca cifra 
preconizată pentru 1970 —
450 000 radioreceptoare și 
320 000 televizoare să poată fi 
depășită. Se intensifică efortu
rile pentru reducerea prin di
versificarea producției a pre
țului de cost. Rezultatele 
obținute îndreptățesc cerii 
tudinea că ele vor crește con
tinuu — la „Darclde" prețul 
de cost a fost redus cu circa 
30 la sută, la televizorul „Da
cia" cu 20 la sută.

— în viitor, precizează tov. 
ing. Juncu, ne așteaptă lucruri 
deosebit de dificile : introdu
cerea stereofoniei, televiziu
nea în culori. Am început stu
diul documentației de speciali
tate, întocmirea primelor gra
fice și materiale de prezen
tare.

Iată în puține cuvinte, dru
mul ascendent parcurs de Uzi
nele „Electronica", drum care 
o situează printre unitățile de 
importanță în economia româ
nească, făcînd-o remarcată pe 
arena competitivității interna
ționale.

în aceste zile, în halele lu
minoase ale întreprinderii, fie
care din miile de oameni ce 
lucrează aici își continuă cu 
îndemînare și inteligență ac
tivitatea' productivă. Proiec- 
tanții aștern pe hîrtie de calc 
liniile unui nou televizor. Ingi
nerii și maiștrii se gîndesc 
deja la îmbunătățirea în con
tinuare a fluxurilor tehnologi
ce. Muncitorii la perfecționa
rea calitativa a operațiilor pe 
care le execută. Privindu-î ai 
imaginea efortului comun, în
registrat permanent în unită
țile economice ale țării, con
certul dens, generat de ceea 
ce ne-am obișnuit să numim 
— industrializare socialistă.

NORA IUGA

cheamă

zvonurile

Fabrica de confecții din Craiova intrată în acest an în producție
lo-

va face prin crearea, anul a- 
cesta, a unei clase speciale de 
fizică. Dar liceul va adăuga 
ceva în plus, specific: crearea 
a două cercuri pe specialități 
cu o structură mai deosebită 
— cercuri cu tematică, cum 
le-a numit tovarășa direc
toare, care să ființeze începînd 
cu clasa a X-a șt pînă la ab
solvire. Este vorba, în fond, 
de cercurile obișnuite pe spe
cialități, dar, care, așa cum 
vor fi concepute la acest liceu, 
au ceva specific. Elevii nu vor 
fi aleși' numai pe criteriul no
telor la matematică și fizică 
și al opțiunii lor, ci se va stu
dia pe baza unor teste înclina
țiile elevilor spre aceste disci
pline. Nu pentru că se ignoră 
nota și opțiunea elevului, ci 
pentru că cercurile își propun 
să cuprindă elevi foarte înzes
trați pentru matematică și fi
zică, chiar dacă la început 
pregătirea lor, din cine știe ce 
cauze, nu este foarte bună. 
Conducerea școlii a perfectat 
o colaborare permanentă cu 
profesorul universitar C. 
nescu Bujor, care va lucra e- 
fectiv cu elevii din cercul de 
matematică alături de profe
sorul conducător din partea 
liceului. Experimentul merită 
menționat și ne vom convinge 
de valoarea lui în decursul a- 
nului școlar cînd vom mai re
veni asupra amănuntelor.

Se apropie 1 septembrie, 
profesorii se întorc in școală 
și vrem să știm cu ce se vor 
ocupa.

Evident, vor avea ce face : 
alcătuiesc planificările, stabi
lesc tematicile generale 
tru orele de dirigenție, adin- 
cesc cunoașterea colectivelor 
claselor; profesorii claselor a 
Xll-a trebuie să stabilească 
de pe acum orele de recapitu
lare pentru bacalaureat; se 
vor alcătui colectivele claselor 
a lX-a... Dar, mai cu seamă, 
fiecare profesor trebuie să 
contribuie la alcătuirea unui 
orar școlar cît se poate de e- 
chilibrat. „Vrem să începem 
anul de învățămînt cu un orar 
stabil, să evităm provizoratul 
primelor zile de școală. Nu 
cred că un orar stabil de la 
început constituie o utopie, 
deși multe elemente de natură 
organizatorică împiedică ffer- 
fectarea lui. Dar să nu pornim 
cu scepticism. Nu ne lipsește 
nimic; clasele sînt formate, 
cataloagele alcătuite, profe
sorii repartizați pe clase, ca și 
diri ginții.

Intr-adevăr, totul este per
fectat. Dar să vedem ce se va 
tndmpla fn primele zile de 
școală.

pen-

LUCRETIA LUSTIG

La Pieta — una din operele marelui Brtncufi existentă la Buxâa
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de operații. Cinci minute pier
dute din neglijența unuia stri
că toată armonia psihologică 
a acestei orchestre care este 
o secție industrială.

Simpla intuire a psihologiei 
micro-colectivului industrial 
este deja un fapt depă
șit : alături de cunoștin
țele tehnice muncitorul cu 
înaltă calificare, ca să nu mai 
vorbim de un inginer, trebuie 
să stăpînească deopotrivă și 
psihologia industrială. Această 
logodnă între științele exacte 
aplicate, care este industria 
modernă, și o ramură pînă nu 
de mult de bibliotecă a știin
țelor umane, psihologia, este 
un element indispensabil al 
unei definiții moderne, la zi a 
industriei. Punctualitatea nu e 
de mult un reflex al omului 
monden, ci un imperativ al o- 
mului modern, care este, în 
primele rînduri, muncitorul 
marii industrii.

— Dacă aș fi nepunctual în 
procesul de producție — ne 
spune Traian Chivu, de la U- 
zinele „Republica" — dacă aș 
lipsi numai un minut înseam
nă că la laminorul la care 
muncesc ar sta, m-ar aștepta 
patruzeci de oameni. Se poate 
înțelege lesne ce sens are aici 
disciplina, ce valoare mate
rială are respectarea ei, ce re
percusiuni asupra stării de 
spirit a patruzeci de oameni

LA ATENEUL TINERETULUI

10,00 — 10,30 — TV. pentru 
specialiști.

17.30 — TV. pentru școlari.
Consultații la limba 
română (clasa a 
VIII-a).

18,W — Drumuri și popasuri.
— emisiune turistică.

18,20 — Buletinul circulației 
rutiere.

18.30 — Curs de limba spa
niolă (reluarea lec
ției a 5-a).

1S.M — „Șoimii" — emisiune 
pentru tineret.

19.30 — Telejurnalul de sea- 

meteorolo- 
Publicitate.

festiv cu 
celei de a

ră.
19^8 — Buletin

gic. —
*•M — Program

prilejul
20-a aniversări a în
ființării organelor de 
securitate ale Repu
blicii Socialiste Ro
mânia.

n,tt — Dialog despe cultu
ră. Accesibilitatea 

poeziei.
21.21 — Film artistic : Soții 

în oraș.
22-S — Telejurnalul de noa

pte.
23.15 — închiderea emisiunii

DISCIPLINA
ar avea nepunctualitatea unuia 
singur dintre ei. Disciplina co
lectivă, criteriul esențial al 
muncii noastre este în primul 
rînd o valoare morală pe care 
o cultivăm și o protejăm zi de 
zi.

Dar a privi numai din acest 
punct de vedere disciplina în
seamnă a o reduce la o sim
plă cursă de urmărire contra- 
cronometru. Producția mo
dernă impune o riguroasă dis
ciplină în toate planurile pro
fesiei, este ceea ce spunea un 
tînăr muncitor, însăși definiția 
producției, orchestrarea tutu
ror elementelor fizice, intelec
tuale și morale în direcția cre
ării de bunuri materiale in
tr-un timp cît mai scurt, la 
un preț de cost cît mai cobo- 
rît și la un înalt nivel calita
tiv.

— Eu lucrez ca rabotor — 
ne spune tînărul Dumitru Mi- 
Iescu de la Uzinele .,23 Au
gust" și fac operații de înalta 
tehnicitate. La noi exclu
derea cu desăvîrșire a rebutu
rilor nu e o dorință pe care 
vrem s-o realizăm ci de mult 
o realitate. Dacă s-ar produce

Sub egida Comitetului Muni
cipal București al Uniunii Ti
neretului Comunist, s-a organi- 
ganizat recent la Ateneul Tinere
tului (Aleea Alexandru nr. 38), o 
expoziție comemorativă închina
tă anului revoluționar 1848. 
Participanții, tineri artiști absol
venți ai institutelor de artă ori 
amatori, au abordai cu pasiune, 
cu înțelegere și sensibilitate 
tema istorică, realizând lucrări 
notabile. O parte dintre artiști 
au făcut apel la schema compo
zițională a documentului de e- 
pocă (tablou, stampă, etc) con- 
ferindu-i o viziune nouă, sinte
tică, care nu presupune evident 
numai o tratare, o ritmate „mo
derni de elemente plastice. Am 
remarcat bi acest seni sculptura 
Adinei Țucuiescu, „Lupta din 
Deahi Spira-, lucrare vibrantă, 
patetică, cu un tragism insinuat 
subtil in fiecare detaliu, ori pinza 
Oigăi Morar eseu „Ana Ipătescu", 
in care simbolic portretul delicat 
dar ferm al revoluționarei, tră- 
dind o mare efervescență inte
rioară e cont răpus printr-o regie 
cproape cinematografica clasicei 
imagini de epocă datorată lui 
Costache Petrescu. Alții se în
scriu deliberat, cu intenții evoca
tive unei stilistici arhaice, ușor 
baroce, dar dezvoltată mai tibet 
ca schemă compozițională. Din 
această categorie se impun re
levate lucrări ca acelea ale lui 
Benone Șucăilă („Ana Ipătescu"), 
Ion Neagoe (,J. Negulici- yi 
mai ales „Exil"), Trifu Alexandru 
GJ. Negulici"). Supralicitarea 
arhaismului în tema istorică 
poate conduce uneori la manie
rism, la „poante" facile, care si
tuează opera în afara unei trăiri 
autentice, care ti deviază sensu
rile primordiale (de pildă prea 
spaniolul portret al lui Bălcescu 
datorat lui Teodor Răducanu,sau 
„icoana" lui Ion Vărădeanu) ca 
și o modernizare prea acuzată a 
limbajului plastic (imaginea pur 
decorativ istă, de vitraliu, de
ceramică, cu stilizări angulare, 
interesantă numai sub aspect
cromatic pe care ne-o propune 
Rodica Constantin).

O altă categorie de expozanți 

un rebut înseamnă că s-ar 
rata munca pe care au inves
tit-o un număr mare de oa
meni. E ca și cum unii s-ar 
strădui să ridice un zid pentru 
un bloc și un instalator de 
apă, dau un exemplu, neatent, 
lucrind de mîntuială ar face 
niște spargeri care ar periclita 
viitoarea construcție. Aici u- 
nul pentru toți este legea de 
fier a disciplinei, singura ca
pabilă să rodească pozitiv e- 
forturile oamenilor.

Ceea ce face ca disciplina în 
producție să fie tratată de toți 
ea o problemă cheie a produc
ției este înalta conștiință a 
sensului social pe care se a- 
liniază roadele muncii zilnice.

Inginerul Serban Horodincă 
și-a înscris de cîtva timp nu
mele între raționalizatorii uzi
nelor. La dulapul de automa
tizare a locomotivelor Diesel, 
firele nu erau identificate (su
nate) din atelier ci se identi
ficau pe locomotivă. Prin ra
ționalizarea acestei situații au 
fost înlăturate inexactitățile 
posibile în cuplarea firelor și 
s-a redus timpul de lucru la 
instalația electrică.

J

fac apel decis la o viziune mo
derna, contemporana (foarte di
versă și personală), viziune care 
se resfrînge și asupra limbajului 
plastic propriu-zis, cîteodată 
punctată cu accente naive sau 
suprarealiste (de pildă portretul 
„Elenei Negri“, realizat într-o 
manieră naivă de Lucian 
Sasu, care, deși cam afectată, 
căutată, are o seducție poetică, 
sau grafica agitată, suprarealistă 
ca mecanism de exprimare, dar 
neermetică ca mesaj a Adinei 
Caloenescu — „Triptic — 1848", 
„Anul revoluționar — 1848").

Aci am cita din această cate
gorie o imagine simbolică de în
vingător (un cal înaripat și un 
luptător) datorat pictorului Mara 
Constantin, o compoziție („Avîn- 
tul revoluției") redind simbolic, 
cu apel (vag e drept) la cinetis- 
mul picturii italiene modeme, 
imaginea avîntului revoluționar 
al maselor, semnată de lacobescu, 
Ștefan, o alegorie de sugestie fol
clorică a tînărului pictor, Romeliu 
Copilaș sau dinamica pînză, de o 
fervoare cromatică țuculeștiană a 
Elenei Statescu („Proclamația de 
la Izlaz"). în sculptură, ca și în 
pictură de altfel, autorii au abor
dat mai mult portrete decît com
poziții, portrete care vădesc în 
general reușite, tratări sensibile, 
convingătoare, circumscrise unei 
idei generalizante, ale chipurilor 
revoluționarilor („Ana Ipătescu* 
de Patriciii Grigore, „N. Băl
cescu", de Bolea Aurel, „Elena 
Negri", de Dumitru Pasirna, „Si- 
mion Bămuțiu" de Vaier Ghen- • 
dea ș.a.).

Ceea ce se cuvine remarcat în 
ansamblu e dăruirea și entuzias
mul cu care acești tineri artiști 
au abordat tema istorică în artă, 
au celebrat, cu realizări artistice, 
demne de remarcat, evenimente 
capitale și semnificative din is
toria poporului român. Această 
expoziție, o inițiativă care sperăm 
că se va permanentiza, vădește 
nu numai un fapt pur artistic ci 
și unul sociologic, semnificativ 
pentru atitudinea unor creatori 
tineri.

c. r. a

Ce semnificație are acest 
fapt lingă alte nenumărate de 
acest ordin petrecute din mers 
în fluxul de fabricație a loco
motivelor Diesel ?

— Eforturile noastre se ma
terializează în prezența tot 
mai numeroasă și cu înalte ca
lități competitive a produselor 
noastre. Astfel, prin folosirea 
resurselor interne, am reușit 
să onorăm înainte de timp o 
serie de comenzi externe pre- 
lucrînd altele peste plan. Este 
un titlu de mîndrie să știm 
că eforturile noastre fac o 
bună faimă industriei noastre 
aflată într-o accelerată dez
voltare, că asupra talentului și 
hărniciei poporului nostru se 
răsfrîng, 
noastre, cuvintele de înaltă 
apreciere ale specialiștilor și 
beneficiarilor noștri externi.

La „focurile continue" de la 
oțelăria Uzinelor „23 August", 
am stat de vorbă cu câțiva din
tre muncitorii care s-au aflat 
în schimb în zilele sărbătorii 
noastre naționale. Numai în
tr-o singură zi, cuptorul Mar
tin 1 și Electric 3 au dat peste 
plan 12 tone de oțeluri spe-

și prin eforturile

Un delir semantic rostit cu 
candoare și prefăcută cumințenie 
împînzește poezia acestui debut 
tîrziu care e Nora Iuga: „Une
ori ne tăiam la deget / cu o 
minciună; ! — marea era tot
deauna aproape / Și descope
ream că mieii sînt frați de sare 
cu peștii cei răi — I și sîngele 
se oprea" sau „Eu m-am as
cuns / într-o pipă de abanos f 
sau poate sub capacul pianului f 
sau într-un revolver și fumez / 
și tac I și mingii clapele 1 și 
tac I și ating trăgaciul urmărin- 
du-te / și tac** (ultimul citat din- 
tr-o poezie care se cheamă 
Toamna !!).

Talentul poetei nu poate fi 
contestat nici chiar în zvonurile 
unui dicteu de mult alterat, in
sinuat ades în versuri, pentru că 
această rară capacitate de a 
asocia noțiuni fără vreo legătu
ră aparentă, are mereu un sens, 
o logică decupabilă din textul 
oricît de întîmplător. Poezia 
Norei Iuga e aproape un test 
psihologic care la analiză, îi des
coperă delicatețea și o reven
dică din tagma acelor poeți des
pre care cineva spunea că se 
trag numai din ei înșiși. Livres-

NOTE DE
LECTOR

cui inexistent, influențele și fi
liațiile aproape imposibile. E a- 
tîta tărie sub sclipirile formale 
ale versurilor și ureînd dincolo 
de ele, dincolo de accentele jo- 
culare voluntare, îneît ființa poe
tei pare a se fi pulverizat în 
tot ce simțurile sale atingeau, 
într-o Transfigurare se și defi
nește ca atare: „Identitatea 
mea / a rămas undeva Ungă pi
ciorul copacului, / și eu iiă 
rafiez din ce în ce, / $ sînt tx- 
suși aerul și lumina / trecînd pe 
lingă toate vietățile pămîntului f 
și pe Ungă frunze / care dorm 
respirîndu-mă". Senzualitate sub
tilizată în adorarea vegetalului, 
a copacului sau a frunzei, a 
trestiei sau a ierbei. Dar mai 
ales copacul. Cine ar risca rea
lizarea unui nou Univers al poe
ziei va găsi în cartea Norei Iuga 
multe, foarte multe ipostaze ale 
acestui simbol vegetal, de la 
ciobanul Mioriței numit de fe
ciori copac și de nepoți — 
cruce, pînă la copacul —- univers 
teluric, pe care cresc timpul, 
drumurile și se iscălesc „come
tele cu nume de oameni". Poeta 
își privește poezia ca pe un act ‘ 
magic în afara căruia orice rela
ție dintre ea și lume trece în 
umbră, de aceea o anume dezor
dine de construcție a poemelor 
care provoacă în cititor îndoiala. 
Dar și risipirea acesteia vine tot 
din poezie. Un poem precum * 
Frescă cu geometria lui clasică 
pe un fond de gîndire poetică 
de-acum formată, modernă și 
personală, edifică. Nora Iuga 
are oroare de mistificare, fie ea 
și poetică, iar pentru a o evita 
sc așează astfel în lumină îneît 
umbra să nu fie ppsibilă. Poe
zia n-are, e adevărat, mister (în 
afara acelor ciudate asocieri no- 
ționale) în schimb e în ea un 
tremur ritmat care o păstrează 
tot timpul în zona unde nu mai 
știi cît este spirit și cît e afect. 
„Fiecare atingere / naște vîrtejuri 
în apele noastre interioare" 
spune undeva poeta și printr-o 
succesiune de perindări fiecare 
poezie încearcă să ajungă la a- 
ceastă tulburătoare recunoaștere 
de sine.

Aș mai adăuga doar că o a- 
semenea carte e mai mult un 
cuvînt înainte cît se poate de 
inspirat la o eventuală, de fapt 
necesară, aventură poetică ce, 
bănuiesc, se va consuma în vii
toarele poeme ale Norei Iuga. 
Va fi atunci momentul cînd de
lirul semantic de azi se va uni 
perfect cu sensul comunicării 
poetice. O comuniune înaltă în
tr-o poezie pe măsură.

LAURENȚIU CLICI

string în eforturile 
ale întregului popor, 
materializează în noi 
industriale, în noi și

ciale pentru scule. Printre 
muncitori al căror aport este 
zi de zi, substanțial, cu mult 
peste prevederile planului se 
află Marin Drăgușin și Marin 
Mihalcea.

— E la noi un puternic cu
rent de opinie pentru a realiza, 
zi de zi, sarcinile de plan ce 
revin fiecărui tînăr — afirma 
oțelarul Marin Drăgușin. Fie
care tînăr are certitudinea că 
se află intr-un post înaintat 
al construcției noastre socia
liste, că eforturile sale indivi
duale se 
generale 
că ele se 
obiective 
numeroase produse destinate 
pieții interne și externe, cu un 
grad calitativ care ne aduce 
elogfî. Toate eforturile noastre • 
se adună și se constituie în 
întărirea și dezvoltarea bazei 
materiale a socialismului, fă
cînd ca țara noastră să fie 
din ce în ce mai puternică, 
ca fiecare cetățean al patriei 
noastre să fie mai mîndru dte 
condiția sa omenească. „Se
cretul" succeselor noastre în 
producție, dacă există pentru 
cineva un asemenea secret, e 
că rezultatele foarte bune în 
producția imediată, zilnică nu 
pot fi concepute fără a avea 
conștiința clară că ele se ada
ugă la eforturile concetățeni
lor noștri înălțînd mai mân
dră și maî frumoasă patria 
noastră, România socialistă.
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ADEZIUNE UNANIMA
LA POLITICA EXTERNĂ

rPARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU
DECLARAȚIA

Uniunii Ziariștilor

Politica partidului 
se identifică cu voința 

întregului popor
Ziariștii din Republica Socia

listă România, slujitori liberi 
și credincioși ai cauzei so
cialismului și comunismului, de
votați patriei și poporului lor, ne 
contopim glasurile cu cele ale 
întregului popor pentru a ne 
reafirma deplina aprobare, ade
ziunea noastră profundă față de 
politica principială și consecvent 
marust-leninistă pe care parti
dul și guvernul României so
cialiste o promovează în cons
truirea și desăvîrșirea orînduirii 
socialiste, ca și în relațiile cu 
statele socialiste și cu toate ță
rile lumii. Principiile acestei po
litici, reafirmate clar, cu forța 
proprie adevărului, în Declara
ția Marii Adunări Naționale, le- 
au votat și reprezentanții noștrii 
în forul suprem al țării, le-am 
votat fiecare din noi în paginile 
Ziarelor și revistelor noastre, la 
radio și televiziunea română. Am 
primit cu satisfacție și deplină 
adeziune Declarația Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., ce 
reprezintă o nouă expresie a 
clarității și consecvenței liniei 
politice a partidului nostru.

în continuare, Declarația sub
liniază :

Poporul nostru urmează nea
bătut politica Partidului Co
munist Român care promovează 
cu Jotărîre principiul dreptului 
fiecărei națiuni de a-și hotărî 
singură' soarta, de a fi stăpîna 
propriului său destin, dreptul

fiecărui popor, al fiecărui par
tid de a hotărî măsurile pentru 
bunul mers al construirii socia
lismului în propria sa țară. Con
secvenți cu acest principiu, și 
noi, ziariștii, dintre care mulți 
am avut prilejul să studiem la 
fața locului procesele înnoitoare 
inițiate de Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, ne-am expri
mat deplina încredere în juste
țea acestor înnoiri, tot așa cum, 
azi, ne exprimăm speranța că 
situația din Cehoslovacia se va 
îndrepta către un curs normal, 
că Partidul Comunist din Ce
hoslovacia, guvernul ales și par
lamentul țării, popoarele ceh și 
slovac, vor avea posibilitatea 
șă-și construiască, în deplină su
veranitate și independență, viața 
lor nouă, în folosul patriei lor, 
în folosul victoriei socialismului 
și păcii în lume.

în încheiere se spune : 
Uniunea Ziariștilor din

mânia, dînd glas hotărîrii tuturor 
ziariștilor din țara noastră, asi
gură Comitetul Central al par
tidului, Consiliul de Stat și gu
vernul Republicii Socialiste 
România, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că în toate 
împrejurările z'f riști! își vor în
deplini exemplar, fără șovăire, 
sarcinile ce le revin pentru ridi
carea patriei socialiste pe cele 
mai înalte culmi, pentru cauza 
socialismului și păcii în lume.

Ro-

M-am născut în zilele Comu
nei din Paris, sub zodia revoluții
lor, a luptei pentru libertate, e- 
galitate fi fraternitate. Mă apro
pii așadar, de pragul veacului, 
vîrstă pe care iubiți tineri citi
tori v-o urez cu toată dragostea 
mea. Aceeași urare o fac pentru 
iubiții conducători ai acestui 
popor mîndru și curajos, ai aces
tei pairii la sinul căreia ne sim
țim atît de fericiți noi, toți lao
laltă români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, toți lao
laltă care ne înfruptăm din mie
rea aceluiași pămînt frumos și 
rodnic și față de care nu avem 
datorie mai sfîntă decît de a-l 
apăra și a-l înfrumuseța prin 
muncă și adevărul nostru total și 
comun.

Dar această misiune vă revine 
vouă tineretului care aveți puterea 
și cutezanța vîrstei, aveți în față 
viitorul de aur, visat de genera
ția mea. In viața aceasta înde
lungată vă dați seama că am tre
cut prin multe. Am fost publicist 
timp de 70 de ani deci în per
manență în clocotul evenimente
lor, la curent cu toate frămîntă-

DECLARAȚIA
Uniunii Centrale a

Cooperativelor Meșteșugărești
r din Republica Socialistă

România
Comitetul Executiv al Uniunii 

Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești din Republica Socia
listă România, dînd glas senti
mentelor ce animă masa largă 
a meșteșugarilor cooperatori, ex- 
Îirimă adeziunea sa înflăcărată 
a politica internă și externă a 

partidului nostru pusă în slujba 
construirii socialismului în țara 
noastră și a cauzei socialismului 
și păcii în lume. Ne exprimăm 
sprijinul deplin și fără rezerve 
față de Declarația adoptată de 
sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România — document 
politic de o deosebită semnifi
cație, care consfințește ca într-o 
adevărată cartă normele și prin
cipiile ce călăuzesc statul nostru 
în relațiile cu celelalte state so
cialiste, cu toate statele lumii.

în continuare, se spune : 
tem întrutotul de acord cu po
ziția principială a Partidului Co-

Sîn-

din 
De-

monist Român exprimată 
nou, cu toată claritatea, în 
claratia Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., că în actuala si
tuați? de grea încercare pentru 
relațiile dintre țările socialiste, 
din mișcarea comunistă trebuie 
pa se facă totul pentru a se de
păși greutățile ivite, pentru apă
rarea unității sistemului socialist, 
a mișcării comuniste și munci-

torești. Avem deplina convingere 
că poporul frate cehoslovac, or
ganele de partid și de stat le
gale din Republica Socialistă Ce
hoslovacă vor reuși să înlăture 
greutățile ivite în ultima vreme, 
vor putea să-și desfășoare activi
tatea constructivă, de dezvoltare 
a orînduirii socialiste.

Cu sentimentul întregii res
ponsabilități față de destinele 
patriei, față de cauza socialis
mului și păcii, toți cei ce mun
cesc în cooperația meșteșugă
rească, asemenea întregului po
por, strîns uniți în jurul parti
dului și guvernului, asigură Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul de Stat 
și guvernul Republicii Socialiste 
România, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că vor mun
ci cu nestăvilit elan pentru rea
lizarea sarcinilor ce le revin în 
măreața operă de construire a 
socialismului în Republica So
cialistă România.

Umăr la umăr cu întregul po
por, sub înțeleaptă conducere a 
partidului, oamenii muncii din 
cooperația meșteșugărească sînt 
ferm hotărîți să-și aducă depli
na lor contribuție la apărarea 
cuceririlor noastre revoluționare, 
a independenței și suveranității 
scumpei noastre patrii socialiste.

Sintem mîndri de prestigiul 

internațional a! patriei

noastre
împreună cu oamenii 

muncii, cu toți militarii 
Torțelor Armate, noi, mari
narii ne exprimăm totala 
adeziune la politica internă 
și externă a Partidului Co
munist Român și a statului 
nostru. Sintem mîndri de 
prestigiul internațional pe 
care il are patria noastră, 
ca urmare a liniei sale po
litice clare. înțelepte. Am 
citit și recitit documentele 
recente, cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
Declarația votată de forul 
suprem legislativ al țării. 
Din ele răzbate grija părin
tească față de interesele vi
tale ale poporului român, 
față de întărirea sistemului 
mondial al socialismului. 
Sintem ferm convinși că 
principiile pe care le sus
ține cu tărie partidul nos
tru — colaborare frățească 
cu toate țările socialiste, pe 
baza respectării indepen
denței, suveranității, a nea
mestecului în treburile in-

terne și al întrajutorării to
vărășești — corespund 
întrutotul intereselor so
cialismului și păcii în lume, 

înțelegem să răspundem 
eforturilor depuse de partid 
și guvern pentru ridicarea 
României pe noi culmi ale 
progresului și civilizației, 
pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului român, 
printr-o muncă plină de pa
siune și dăruire în însuși
rea cunoștințelor militare 
și de specialitate, prin 
strădanii necontenite pen
tru perfecționarea procesu
lui de instruire și educare a 
tinerilor marinari, pentru 
dezvoltarea necontenită a 
capacității de luptă. Asigu
răm conducerea de partid 
și de stat, națiunea română 
că vom munci cu toată răs
punderea care ne revine ca 
ostași ai României socia
liste.

Căpitan R. 3
Traian Pătrâu

rile politice. După atîta amar de 
experiență, poate cea mai de preț 
convingere cu care m-am ales și 
pe care scrierile mele încearcă să 
o facă mesajul către voi, este că 
adevărul și înțelepciunea triumfă 
întotdeauna. Partidul și guver
nul nostru sînt în slujba adevă
rului și politica lor va triumfa. 
Va triumfa pentru că partidul și 
guvernul, ca niciodată în istoria 
acestei țări, se identifică cu ma
sele de oameni, cu întregul 
popor, cu voința lui. Și dacă azi 
avem atîția prieteni în toată lu
mea și în primul rînd la răsărit, 
la miază-zi, la miază-noapte și la 
apus de granițele noastre este 
pentru că politica Partidului Co
munist Român și a statului socia
list a fost și va rămîne o politică 
a adevărului, de prietenie, de în
țelegere și respect, de stimă și 
colaborare cu toate popoarele, cu 
toate statele. Așa este bine și 
altfel nu se poate. Să mergem 
deci pe acest drum spre fericirea■ " ' ... . . . anoastră, a viitorului nostru și 
prietenilor noștri.

Halâsz Gyula
publicist-Brașov

voinței 
noastre

Valoarea lucrurilor se 
poate aprecia numai în mă
sura utilizării lor, sau a 
premiselor create pentru 
posibilitatea utilizării altor 
lucruri. Mi-a venit în minte 
această frază pentru a su
blinia odată în plus valoa
rea principiilor politicii in
terne și externe a parti
dului și guvernului nostru 
într-un moment istoric în 
care aceste valori se pot 
măsura în liniștea poporu
lui pentru a-și duce la în
deplinire visul, în posibili
tatea continuării pașnice a 
muncii lui de zi cu zi, pen
tru construcția socialismu
lui și mal concret în liniș
tea noastră, a celor ce gîn- 
dim, a celor care dorim să 
facem ceva în plus pentru 
țara noastră, să facă un pas 
înainte pe calea progresului, 
științei și tehnicii.

Cuvintele rostite de tova-

rășul Nicolae Ceaușescu 
sînt ale noastre, ale tutu
ror celor ce credem în ra
țiune, în marxism-leninism 
al celor ce ținem la tradi
ția și pămîntul acestui 
neam, atît de greu încercat. 
Numele secretarului general 
al partidului nostru a deve
nit în aceste zile simbolul 
voinței noastre, al convinge
rii noastre ferme că mar- 
xism-leninismul va triumfa. 
Sînt deci întrutotul de a- 
cord cu politica partidului 
și guvernului nostru. Ea se 
găsește în mîini sigure. Să 
lăsăm, așadar, aceste mîini 
să lucreze și să le ascultăm.

Dr. Teodor Rus

Pe lac
Foto: CSOMOFAY FRANCISC-Cluf

INFORMAȚII

Joi dimineața a părăsit Capita
la tovarășul Dezso Nemes, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, de activiști de par
tid.

A fost de față Sandor Argye- 
lan, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Ungare la Bucu
rești.

Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, a 
organizat, joi, o seară consacrată 
Zilei naționale a R.D. Vietnam.

Printre participanții la mani
festare se aflau Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., C. Paraschives*u-Bă- 
lăceanu, vicepreședinte al Comi
tetului național de solidaritate

cu lupta poporului vietnamez, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, acade
micieni și alți oameni de știință 
și cultură, ziariști, un numeros 
public.

Au fost prezenți Hoang Tu, 
ambasadorul R.D. Vietnam la 
București, și Nguyen Duc Van, 
șeful Reprezentanței permanente 
a F.N.E. în țara noastră. De a- 
semenea, a fost de față delegația 
culturală a R.D. Vietnam, con
dusă de Cu Huy Can, adjunct al 
ministrului culturii din R.D. 
Vietnam, care se află în prezent 
la București.

Despre semnificația acestei 
zile a vorbit scriitorul Ilie Pur- 
caru, redactor șef al revistei „Ra
muri". Asistența a vizionat apoi 
filmul documentar „Pe malurile 
rîului Ben Hai“, producție a 
studiourilor din R.D. Vietnam.

★
Cu același prilej, Institutul ro

mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a amenajat, în incin
ta Casei de cultură a I.R.R.C.S., 
panouri cu imagini fotografice 
din lupta și munca poporului 
vietnamez.

Plecarea delegației
Asociației de prietenie

sovieto-română
Joi la amiază a părăsit Capi

tala delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română, condusă de 
V. P. Moskovski, membru al Co
misiei centrale de revizie a C.C. 
al P.C.U-S., redactor șef al ziaru
lui „Sovetskaia Rossia", care, la 
invitația Consiliului General 
ARLUS, a participat Ia sărbăto
rirea celei de a XXIV-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
V. P. Pasiuk, președintele Sovie
tului raional Kalinin din Mosco
va, M. D. Mikaelian, șeful sec
torului țări socialiste din filiala 
Uniunii Asociațiilor de prietenie

★
înainte de plecarea sa din 

România tovarășul V. P. Mos
kovski, conducătorul delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, a făcut o declarație 
redactorului Agenției Române 
de Presă, Constantin Prisăcaru.

din Armenia, A. P. Cehovskoî, șe
ful biroului de proiectare al U- 
zinei de automobile din Minsk, 
F. A. Belozerov, lăcătuș la Uzina 
„Severnaia Cerni" din orașul 
Veliki Ustiug, N. I. Koniaeva, 
actriță la „Mossoviet".

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului General ARLUS, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., și de alte persoane o- 
ficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai Ambasa
dei.

Răspunzînd unei întrebări 
cu privire la impresiile pe care 
le-a cules delegația în cursul 
vizitei sale în țara noastră Și 
despre activitatea poporului 
român, V. P. Moskovski a de
clarat :

„Prima și cea mai puternică 
impresie mi-a produs-o con
strucția industrială și con
strucțiile de locuințe. Aveți o 
țară mică dar cu o activitate 
de construcție mare, lată una 
din impresii. După cum mi s-a 
spus, ritmurile de construcții 
sînt bune. Deci cu investițiile 
proprii, așa cum ne-au spus 
tovarășii localnici lucrările 
merg conform planului. Mi-a 
produs o mare impresie vizi
tarea întreprinderilor indus
triale existente. Eu nu sînt spe
cialist in industrie. Sînt acti
vist de partid, și din acest 
punct de vedere pot să apre
ciez organizarea muncii. Tot 
ceea ce am văzut, vizitind uzi
nele „1 Mai", această uzină de 
utilaj petrolifer. Combinatul 
textil, Întreprinderea de mo- 
rărit și panificație, Combinatul 
de prelucrare a lemnului și 
altele, am văzut un înalt nivel 
de organizare a muncii. In 
întreprinderi nu am văzut oa
meni plimbîndu-se fără rost, 
ci făceau tot ceea ce se cere 
specialității lor. Eu cred că 
dacă producția este bine orga
nizată, asta arată că sînt oa
meni bine pregătiți, cadre 
bune care organizează bine 
producția, mențin disciplina 
producției. Mă bucură că Parti
dul Comunist Român a pre
gătit asemenea cadre pentru o 
mare industrie. Eu știu din ex
periența -Uniunii Sovietice ce 
hotărîtoare sînt cadrele. Mun
citorii sînt foarte buni și la dv.

★
și la noi, și dacă sînt cadre 
bune și conduc bine sintem de 
neînvins. Dacă obținem o înal
tă productivitate a muncii asta 
e esențial în învingerea siste
mului capitalist. Iată de ce 
aceasta a produs asupra mea 
o impresie deosebită. Vă po
vestesc cu plăcere despre 
aceasta, dragii mei prieteni. Eu 
nu am fost niciodată în Roma
ni^, n-am vizitat stațiunile ei 
de odihnă. Consider că Ma
maia are o oragnizare clasică 
pentru odihnă, cred că este 
concepută foarte bine și pri
mirea turiștilor acolo. Turis
mul a devenit la noi, ca 
și peste tot, un mijloc de venit 
pentru stat. Am auzit că la 
dumneavoastră, anul acesta, 
vor fi aproximativ un milion 
și jumătate de turiști. Aceasta 
este foarte bine. Sint hoteluri 
foarte frumoase pe litoral, res
taurante, plaja, în general te 
poți odihni foarte bine.

Am avut prilejul să merg la 
Constanța la concursul artiști
lor amatori, la festival. Au so
sit aici din toate județele re
prezentanți ai artiștilor ama
tori. Mă bucur că în Româ
nia activitatea acestor amători 
respectă și păstrează tradiții 
culturale adunate de bunicii și 
părinții, de strămoșii voștri. 
Este bine să păstrăm aceasta. 
Fără aceasta nu se poate dez
volta noua cultură. Pentru ca 
să-ți iubești patria, astăzi tre
buie să cunoști trecutul ei is
toric ; atunci dragostea de pa
trie va fi cu adevărat patrio
tică. lată pe scurt ceea ce am 
vrut să vă spun.

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

Cred că orice om cinstit care 
vine in România nu poate să 
nu vadă dezvoltarea dinamică 
a economiei naționale, care îl 
va convinge de superioritatea 
sistemului socialist. Asta pen
tru mine este cea mai puter
nică impresie.

• •••••

Pronosticul ziarului nostru

I

TINERETULUICUPA
DE

SATISFACȚII

LA SATE

ÎMPLINITE Felicitări

DOAR PARTIAL
S-au emis păreri din partea 

organizatorilor că nu se așteptau 
la o asemenea prezență a tinere
tului de la sate în întrecerile 
sportive ale Cupei la etapa ju
dețeană — (peste 300 de parti- 
cipanți). Oaspeți ai municipiului 
Tg. Mureș în ultimele zile ale 
săptămînii trecute, sportivii sosiți 
din mediul rural și-au disputat 
întîietatea cu pasiune la 5 disci
pline. Cel mai mare interes l-au 
trezit meciurile de hadbal unde 
au evoluat echipe valoroase ca 
cele de fete din Band, Chesani 
și Gornești și de băieți din loca
litățile Sîntana, Rîci, Band. La 
volei locul I pe județul Mureș a 
fost ocupat de echipa de fete din 
Band și cea de băieți din Valea 
Largă. Au urcat pe podiumul în
vingătorilor pentru a aduce acasă 
medaliile cîștigătoare la probele 
atletice, Octavia Oldea — Che
sani, Vasile Buta — Bahnea, 
Mircea Borda — Rîci, Kiss Ioan
— Gornești, Radney Gheorghe
— Sîntana și alții ale căror nume 
le-am cita cu plăcere dacă am 
avea mai mult spațiu la dispo
ziție. Cele mai multe medalii au 
fost obținute de tineri din comu
na Chesani.

E regretabil însă că nu s-au 
putut bucura de privirile specta-

pentru concursul pronosport nr. 35, 

septembrie 1968etapa din

I. Steaua — Din. Buc. X IX. C.F.R. Pașcani —
II. Rapid — Progresul 1 Pol. Galați X
III. Jiul — F. C. Argeș 1 X. Portul C-ța —
IV. Vagonul — Farul X Chim. Suceava 1
V. Petrolul - U.T. Arad 1 XI. St. roșu — Metalul Buc. 1

VI. A.S.A. Tg. M. - XII. A.S. Cugir —
Din. Bacău 1 C.S.M. Reșița 1

VII. „U“ Cluj — ,.U“ Craiova 1 XIII. C.S.M Sibiu —
VIII Crișul — Pol. Iași 1 Minerul B. M. 1

torilor toate competițiile deoarece 
organizatorii au despărțit locurile 
de desfășurare în C 
depărtate ale orașul
o intenție anume ?) Astfel, ciclis
mul a avut loc pe șoseaua Voini- 
cenilor și au participat doar 9 
băieți. Neprevăzută a fost prezen
ța unei singure fete la ciclism — 
Balint Ana, din Gornești, în le
gătură cu care cei ce întocmeau 
clasamentul 
facem, cui 
Comisia de 
județean al 
„dispoziții" 
etapa județeană, pe comună, să 
se desfășoare întreceri numai la 
handbal și volei. La restul disci
plinelor sportive, reprezentanții 
au fost numiți de președinții aso
ciațiilor prin înscrierea birocrati-

, că a acestora în niște tabele tri
mise la Tg. Mureș. Aceasta a fă
cut ca mediul rural să nu fie 
antrenat în masă la această com
petiție sportivă.

S-ar putea presupune că cel 
puțin la handbal și volei, nu au 
fost anomalii. In urmă cu o săp
tămână, am asistat la Țigmandru, 
la etapa pe centru de comune. 
Trebuiau să se prezinte echipele 
de fete și băieți din 7 localități, 
dar s-au prezentat numai tinerii 
din Bahnea la volei. La Tg. Mu
reș au venit și cu echipa de hand
bal deoarece la etapa precedentă 
n-au avut adversari.

lată, deci că satisfacții și de 
partea spectatorilor, dar mai ales 
a sportivilor săteni sînt numai 
parțiale.

3 puncte în- 
ilui. (Oare cu

i-au întrebat: „Ce 
acordăm locul I ?“ 
sport a Comitetului 
U.T.C. Mureș a dat 
unilaterale ca pină la

C. POGACEANU

sportivilor, dar si

organizatorilor

• Pe poligonul de la Tunari 
au continuat joi campionatele 
naționale de tir. N. Rotaru a 
cîștigat trei titluri : la armă 
liberă calibru redus 40 focuri 
poziția culcat, 40 focuri poziția 
genunchi și 3X40 focuri. De re
marcat că în proba de 40 focuri 
poziția genunchi el a realizat 
395 puncte, performanță care 
constituie un nou record repu
blican. La pistol viteză după 
disputarea acestei etape titlul de 
campion a revenit lui M. Roșea, 
iar la armă liberă calibru redus 
40 focuri poziția picioare a ter
minat victorios P. $andor.

La Lvov au continuat între
cerile „Turneului speranțelor 
olimpice" la polo pe apă. în 
turneul pentru locurile 1—4, e- 
chipa U.R.S.S. a învins 
scorul de 9—4 (3—0, 3—2, 3—2, 
0—0) formația Bulgariei. 1_ _ 
selecționatele Ungariei si R.D. 
Germane au terminat la egali
tate : 5—5 (1-2, 1-1. 2—1, 1—1). 
în turneul pentru locurile 
5—8, echipa României a întîlnit 
reprezentativa Iugoslaviei. Vic
toria a revenit la limită cu 
3—2 (0—0, 2—1, 1—1, 0—0) spor
tivilor iugoslavi. în.tr-un alt 
joc, Cuba a dispus cu 10—4 de 
Polonia.

cu
iar

Stadionul tineretului, Stadionul 
orășenesc și sala Tractorul, tere
nul de handbal al Institutului 
politehnic și alte baze sportive 
din orașul Brașov au găzduit 
timp de 3 zile, faza pe județ a 
primei ediții a Cupei tineretului 
de la sate. Ea a demonstrat pa
siunea tineretului din mediul ru
ral pentru sport, talentul și serio
zitatea lor în întrecere, dorința 
de a fi mai des antrenați în ac
tivitățile sportive. Ca și Crosul 
tineretului desfășurat în primăva
ră întrecerile din cadrul Cupei 
tineretului de la sate, au înlesnit 
descoperirea unor veritabile ta
lente, adevărate speranțe pentru 
sportul nostru. Desigur, de cea 
mai mare popularitate s-au bu
curat- jocurile de fotbal și hand
bal — cîștigate de echipele Re
colta—Șercaia, șt respectiv cea 
din Bod, dar o mare afluență de 
concurenți — în număr de 
80 — au întrunit și între
cerile atletice. O interesantă evo
luție a avut-o tînărul Gheorghe 
Dragoș din comuna Recea și 
Althsteter Carina câștigătoarea 
cursei cicliste la 10 și respectiv 
3 km. Echipa de volei băieți din 
Șercaia, cea de fete din Cristian 
Și echipa de oină din Viștea care 
au cucerit Cupa la aceste disci
pline au lăsat, de asemenea, o 
bună impresie. Prin participarea 
celor aproape 800 de băieți și 
fete la fazele inferioare ale Cu
pei și a unui număr de 500 de 
finaliști la faza pe județ, prin 
performanțele înregistrate la toa
te probele disputate, se poate 
spune că această competiție s-a 
bucurat, spre meritul organiza
torilor ei — comitetul județean 
al U.T.C. — de o reușită depli
nă.

• Campionatele naționale de 
tenis au continuat ieri pe tere
nurile clubului Progresul din 
Capitală. Campionul țării Ilie 
Năstase l-a eliminat după 5 se
turi (2—6, 6—0, 6—2, 3—6, 6—0) 
pe T. Ovic, care a avut o com
portare remarcabilă. Alte rezul
tate mai importante: Țiriac—Ko- 
moroezi 6—0, 7—5, 6—0 ; C. Năs
tase — V. Marcu 6—3. 6—2. 6—4 ; 
C. Popovici — C. Dumitrescu 
3—6, 6—■ 3, 6—2, 4—6, 6—3. Pen
tru semifinalele probei femini
ne s-au calificat El. Horșia, El. 
Dumitrescu, Julieta Boboc și 
Judith Dibar. Campionatele pro
gramează astăzi noi înțîlniri.

Duminică, 1 septembrie, în ca
drul etapei a 4-a a compiona- 
tului național de fotbal, pe sta
dionul „23 August" din Capitală 
se va desfășura primul cuplaj 
Interbucureștean. La ora 15. se 
va disputa partida dintre for
mațiile Rapid și Progresul iar 
în continuare meciul Steaua — 
Dinamo.

în cadrul timeulul Interna
țional feminin _de volei de la 
Sofia, eclfpa R. D. Germane 
a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—10. 15—12. 15—9) selecționa
ta orașului Iași.

Comitetul olimpic unional a 
anunțat că delegația U.R.S.S., 
la cea de-al 19-a ediție a Jo
curilor olimpice de la Ciudad 
de Mexico, va cuprinde 401 
concurenți dintre care 99 fe
mei. Delegația va fi însoțită de 
antrenori, medici, maseuri și 
alți specialiști. Sportivii so
vietici vor lua parte la întrece
rile de atletism, baschet, lupte, 
ciclism, box. polo pe apă. înot, 
volei, canotaj academic, caiac- 
canoe, haltere, călărie, pentat
lon modern, scrimă, yahting', 
tir și gimnastică.

LAL ROMULUS

CONCURS
PENTRU ADMITEREA ÎN UNIVERSITATEA DIN 

CRAIOVA

Se completează informarea din broșura Ministerului Invă- 
țămintului „Admiterea in invățămintul superior 1968“ cu a- 
daosul că la Universitatea din Craiova există și funcționează 
secfii fără frecventă pe lingă cele menționate in broșură și 
Ia facultățile de matematică (secția matematică) și filologie 
(secția limba și literatura română, secundar limba și literatu
ra franceză).



Situația
FRAGA 29. — Coresponden- 

tul Agerpres, E. Ionescu, tran
smite : De pe artera principală 
a orașului Praga, Vaclavski Na- 
mesti au fost retrase tancurile și 
carele blindate, iar ieri a fost 
reluat lucrul la construirea unui 
mare pasaj subteran, întrerupt 
în ultima săptămână. Pe șantierul 
de construcții au reapărut exca
vatoarele, compresoarele, cami
oanele care transportă ciment. 
Și-au reluat circulația normală 
și tramvaiele. Telecomunicațiile 
continuă să nu funcționeze.

PRAGA 29. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, tran
smite : Orașul Praga, ca și alte 
orașe din Cehoslovacia și-a re
luat în aceste zile un aspect tot 
mai calm, mai liniștit. Posturile 
de radio transmit cu regularitate 
apeluri către cetățeni prin care

Raportul lui Luigi Longo
ROMA 29. — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicea, trans
mite : La ședința comună a 
Comitetului Central și a Co
misiei Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian, 
consacrată situației din Ceho
slovacia, Luigi Longo, secretar 
general al P.C. Italian, a pre
zentat un raport în care se 
spune între altele : „Toți con
ducătorii cehoslovaci s-au re
întors la Praga pentru a-și 
relua funcțiile și posturile lor 
de răspundere și pentru a 
munci. în vederea remedierii 
pagubelor profunde cauzate 
de intervenția militară. Noi le 
dorim succes deplin... Apre
ciem în mod pozitiv faptul că. 
într-o situație atît de drama
tică, a fost, în sfîrșit, posibilă 
găsirea căii unei negocieri 
care să ducă la o soluționare 
politică. Dorim ca înțelegerile 
la care s-a ajuns să permită 
poporului cehoslovac și Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia să ducă în mod consec
vent înainte. în «Jeplină auto
nomie, procesul de reînnoire 
democratică și de consolidare 
a societății socialiste, proces 
început prin hotărîrea Comite
tului Central din ianuarie*4.

După ce a făcut o amplă a- 
naliză a evenimentelor din 
Cehoslovacia, respingînd ar
gumentele care se aflau la 
baza intervenției militare. Lui
gi Longo a spus : „Noi am ex
primat în mod clar — și invit 
Comitetul Central și Comisia 
Centrală de Control să confir
me din nou acest lucru — ma
rea noastră neînțelegere și 
dezacordul față de intervenția 
militară în Cehoslovacia a 
Uniunii Sovietice și a altor 
patru țări membre ale Trata
tului de la Varșovia".

Luigi Longo a relevat în 
continuare că „evenimentele 
grave din Cehoslovacia, ecou
rile profunde pe care le-au 
avut în mișcarea muncitoreas
că și democrată din întreaga 
lume ridică in mod ferm nece
sitatea ca pentru toți să devină 
mai profundă și deschisă sar
cina de a găsi căile unității în 
lupta împotriva imperialismu
lui, de a realiza noi relații in
ternaționale și un nou sistem 
de coexistență pașnică, bazate 
pe principiile egalității și ne
amestecului în problemele in
terne ale diferitelor țări44.

Raportul relevă importanța 
„unei noi unități a forțelor 
socialiste și antiimperialiste 
care poate apare numai într-o 
dialectică, dintr-o confruntare 
reală, din contribuția autono
mă a fiecărui partid în sînul 
mișcării, din recunoașterea 
deci a diversității44. El se pro
nunță pentru „stabilirea de noi 
relații de colaborare și unita
te44, care trebuie să se bazeze

Stare de asediu 
în Guatemala
Guvernul guatemalez a decla

rat miercuri stare de asediu în 
întreaga țară pe o perioadă de 
30 de zile, ca urmare a atentatu
lui comis asupra ambasadorului 
american în Guatemala, John 
Gordon Mein. Diplomatul ameri
can se întorcea de la o recepție 
cînd a fost lovit de o rafală de 
mitralieră, trasă dintr-un automo
bil asupra lui. Poliția guatemale
ză și trupele răspîndite în între
gul oraș au depistat unul din 

\cele cinci automobile, care, po
trivit unui martor ocular, l-ar fi 
urmărit pe Mein. Autorii atenta
tului nu au fost prinși.

Oficialitățile afirmă că starea 
de asediu se datorează în princi
pal valului de asasinate și atacuri 
cu bombe înregistrate în ultima 
vreme în Guatemala, care ar fi 
opera unor grupuri teroriste de 
dreapta. Alte două oficialități 
ale Ambasadei americane din 
Guatemala au avut aceeași soar
tă la începutul anului.

din Cehoslovacia
îi cheamă să dea dovadă de în
țelepciune și cumpătare, să-și 
manifeste încrederea deplină în 
conducătorii de partid și de stat 
cehoslovaci. Președintele Svobo
da a străbătut joi dimineața 
străzile orașului Praga în auto
mobil și s-a oprit în numeroase 
rînduri pentru a discuta cu ce
tățenii.

Deși în unele locuri se mani
festa dezacordul față de conținu
tul comunicatului de Ia Mosco
va. totuși majoritatea populației 
cehoslovace este decisă să dea 
ascultare apelului lansat de Svo
boda. Smrkovskv, Dubcek și 
Cemik, să facă totul pentru re
venirea vieții la normal. Activi
tatea care începe să se desfă
șoare în prezent în întreprinderi 
și instituții, pe șantiere și pe 
ogoare demonstrează acest lucru.

PLENARA C. C. AL P.

„pe legitimitatea și necesitatea 
găsirii de că; diferite în ve
derea cuceririi și construirii 
socialismului. în raport cu di
versitatea de istorie, tradiții 
politice și civice, de nivel de 
dezvoltare economică, pe baza 
deplinei respectări a autono
miei fiecărui partid, a inde
pendenței fiecărei țări și a 
dezvoltării consecvente a de
mocrației socialiste".

Secretarul general al P.C 
Italian a vorbit apoi despre ne
cesitatea perfecțiOBării conti
nue a societății socialiste, des
pre „imposibilitatea de a în
frunta întrecerea cu capitalis
mul numai în termeni econo
mici. trebuind sâ se lege din 
ce în ce mai mult prestigiul și 
însăși forța socialismului de 
rezolvarea mai profundă și 
mai amplă a problemelor li
bertății. El a scos în evidență 
însemnătatea -punerii de acord 
a organizări: politice a socie
tății cu însăși creșterea econo
mică. socială și culturală a 
țărilor socialiste, creștere care 
a schimbat profund structura 
întregii societăți, punir.d pro

Comunicatul secretaria
tului F. S. M.

PRAGA 29 'Agerpres . — Se
cretariatul F.S.Ni. s-a întruni* ia 
Praga și a cat publicității un co
municat în care se spune:

Declarația făcută de secre
tarul general al F-SJkf. la 
21 august 1968 și scrisoarea 
Consiliului Central al Sindica
telor din Cehoslovacia din 22 
august, dezaprobau și își ex
primau regretul pentru inter
venția militară a cinci țări ale 
Tratatului de la Varșovia pe 
teritoriul Republicii Socialiste 
Cehoslovacia. Secretar:’
F.S.M., aprobînd pe deplin a- 
ceastă scrisoare. își exprimă 
dezaprobarea față de inter
venția militară, care vine :n 
contradicție cu toate principi
ile fundamentale aflate la ba
za însăși a vieții F-S.M. si 
care au fost liber stabilite de 
toate centralele naționale care 
au aderat la F.S.M.

Respectarea suveranității. a 
independenței naționale a fiecă
rei țări, a neamestecului în afa
cerile interne, voința de a rezol
va problemele naționale litigioa
se pe calea negocierii și lără re
curgere la forță și la războV siat

Imaginea de mai sus, prinsă pe peliculă de fotoreporter într-un sat din apropierea Sai- 
gonului, demonstrează că lupta împotriva agresorilor a cuprins întregul popor vietna

mez : Copii ascuțind săgeți pentru forțele patriotice

PRAGA 29. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, tran
smite : în urma apelului adre
sat poporului de Ludvik Svobo
da, Alexander Dubcek, Oldrich 
Cernik și Josef Smrkovsky, acti
vitatea poporului cehoslovac în
cepe să se normalizeze. în multe 
întreprinderi și instituții munca 
a fost reluată. Magazinele și-au 
redeschis ușile încă în primele 
ore ale zilei de miercuri. Ca ur
mare a măsurilor luate de guver
nul cehoslovac pentru asigurarea 
aprovizionării populației, au dis
părut cozile din fața magazine
lor cu produse alimentare, 
fructe și legume. Zeci de afișe 
răspîndite pe întreg cuprinsul 
țării cheamă tineretul să contri
buie la buna desfășurare a cam
paniei de recoltare a hameiului

C. I.

bleme noi care trebuie rezol
vate în mod nou, creator44.

★
Comitetul Central și Comi

sia Centrală de Control ale 
Partidului Comunist Italian au 
adresat un mesaj Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslova
cia. .Salutul nostru, se spune 
în mesaj, se îndreaptă spre 
tovarășii care la întîlnirea de 
la Moscova au susținut în con
diții grele linia de reînnoire 
și solidaritatea socialistă ho- 
tărită de partidul vostru și 
care s-au întors la postul lor 
de conducere in partid și în 
stat“. Comuniștii italieni urea
ză -tovarășilor care exprimă 
unitatea și legalitatea R. & 
Cehoslovace succes deplin în 
opera complexă de depășire a 
actualei situații grave". Me
sajul exprima'“convingerea că 
poporul cehoslovac va milita 
șî mai departe pentru consoli
darea și dezvoltarea sistemului 
social ist. pentru realizarea 
pină Ia capăt a programului 
de acțiune al P.C. din Ceho
slovacia ș: guvernului ceh o-

reguli care capătă întreg» l Ioc 
sem. dacă au c v aktare pe <ie- 
pba umetsală.

puternâc fie depăste c-jmc- 
cinî-*e foarte zrav? pn^ncate 
de Miuaria. creată prin interven
ția In Ohosknacia. ri In acest

carității, prieteniei. colaborării pe 
care F-SĂf le-a apărat totdeau
na. sâ învingă «i de aslâ dată

ri succesele oamenilor muncr 
din hnnea întreagă

Secretariatul F-SAL dâ asi
gurări snxhcatefer cehodovacr 
cu privire la voința sa de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
ajuta pe oamenii muncii și po
poral Cehoslovaciei de a regăsi 
viața normală și pașnică și de a 
crea cele mai bune condiții pen
tru continuarea construirii socia
lismului in această țară. iără 
prezența armatelor străine.

Secretariatul F5.M. a luat act 
de comunicatul încheiat la Mos
cova intre delegațiile cehoslova
că și sovietică.

ÎNCHEIEREA 

LECRĂRILOR 

CONGRESELE!

P. C. IIIN 

SLOVACIA
PRAGA 29 Agerpres). La 

Bratislava s-au încheiat lucrările 
Congresului extraordinar al P.C. 
clin Slovacia. Congresul a ales 
noul Comitet Central format 
din 107 membri. Gustav Husak 
a fost ales în unanimitate în 
funcția de prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Slovacia. In Prezidiul 
C.C. al P.C. din Slovacia au fost 
aleși Gustav Husak, Koloman 
Boda, Samuel Haltan. Robert 
Harencar, Ondrej Klokoc, Sta
nislav Luptak, Ladislav Novo- 
mesky, Viktor Pavlenda, Ștefan 
Sadovsky, Maria Sedlakova, An
ton Tazky, Jozef Zrak.

Congresul a adoptat o rezolu
ție în care își exprimă încrede
rea față de Alexander Dubcek, 
prim-secretai al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, și adresează un apel 
către populație, cerîndu-i să 
contribuie la normalizarea situa
ției din țară.

Congresul a trasat noului Co
mitet Central sarcina să asigure 
dezbaterea proiectului de statut 
al partidului și să-și spună punc
tul de vedere față de «1 în spiri
tul organizării federative a statu
lui.

Congresul face un apel către 
toți comuniștii slovad, către 
muncitorii, țăranii, intelectualii 
și în special către tineretul slo
vac, de a-și înzeci forțele în 
scopul consolidării relațiilor co
muniste și normalizării situației.

IW ARTICOL U LUI
FRAW MUHRI PUBU 
CAliWOLkSIIMME"

VTENA 29. — Coresponden
tul Agerpres. P. Stâncescu. trans
mite : Ziarul „Volkstimme* din 
ziua de 29 august publică un ar
ticol semnat de președintele 
P. C. din Austria- Franz Muhri. 
in care se subliniază că -P. C. 
din Austria consideră rezultatele 
tratatheior de la Moscova ca un 
pas, corespunzător situației reale, 
spre o soluționare politică paș
nică- pentru care s-a pronunțat 
de la început P. C. din Ceho
slovacia. numeroase alte partide 
trătești de asemenea, parti
dul nostru. După părerea noas
tră, persoectiva pentru o retra
gere necesară necondiționată a 
trupelor celor cinci state ale Tra- 
tatirfui de la Varșovia este dată. 
Programul de acțiune al P. C. 
din Cehoslovacia rămine in con
tinuare linia conducătoare a ac
tivității mitidului nostru frățesc 
cehoslovac.

Partidul nostru sprijină pe de
plin și in întregime luarea de 
poziție exprimată de A. Dubcek 
în cuvântarea radiodifuzată re
feritoare la rezultatul tratative
lor de la Moscova, poziție care 
ne-a impresionat profund. In a- 
ceastâ situație, P. C. din Aus
tria reînnoiește solidaritatea cu 
Partidul Comunist din Cehoslo
vacia, pe care îl va sprijini în 
continuare în strădaniile spre 
suveranitate neîngrădită44.

MEXIC : Aspect din timpul unor recente demonstrații stu
dențești la Ciudad de Mexico

întrevederi ale președintelui celei de a Hll-a 
sesiuni a Adunării Generale a 0.0.

NEW YORK 29 (Agerpres) 
In cursul șederii sale la New 
York, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
președintele celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
a avut o convorbire cu Iacob 
A. Malik, reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U.

La convorbire a luat parte 
ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentant perma
nent al României la O.N.U., și

Dejun oferit de 0 Thant în onoarea pre
ședintelui celei de a Hll-a sesiuni a Adunării

Generale
NEW YORK 29 (Agerpres) 

Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, 
U Thant, a oferit un dejun în 
onoarea lui Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
președintele celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Conferința statelor neposesoare 
de arme nucleare

CEA'EA A 29. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Joi după amiază la 
sediu! Palatului Națiunilor au în
ceput lucrările Conferinței sta
telor neposesoare de arme nu
cleare. Participă delegați din 84 
de țâri. Delegația română este 
condusă de George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa~ 
cerilor externe.

în ședința inaugurală, directo
rul general al Oficiului din Ge
neva a! Națiunilor Unite, Vitto
rio Winspeare Guicciardi, a dat 
citire mesajului adresat partici- 
panț-.'or de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care amintește 
că actuala conferință a fost con
vocată pe beza unei rezoluții a 
Adunării Generale a ON1.U. și a 
unu» raport prezentat de un grup 
de experți asupra efectelor și in
cidențelor armelor nucleare. Se
cretarul general relevă acorduri
le limitate încheiate pină acum, 
subliniind că una din probleme
le principale care urmează a fi 
examinate este aceea a modali

LA 28 august, la Pnom Penh a 
fost dată publicității o notă a 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Cambodgiei adresată guvernu
lui S.U.A. autorităților saigo- 
neze în legături cu un nou atac 
al forțelor americano-saigoneze 
asupra teritoriului cambodgian. 
La, 4 august, în prorincux Takeo 
un grup de țărani cambodgieni 
au fost mitraliați de soldați a-

Convenția democrată de la Chicago

H. HUMPHREY DESEMNAT 
CANDIDAT PENTRU PRESE-5

DINTIA
Vicepreședintele S. U. A^ 

Humbert H. Humphrey, a fost 
ales miercuri seara candidat 
al Partidului democrat la pre
ședinția Statelor Unite.

Humphrey, care în alegerile 
din noiembrie îl va înfrunta pe 
fostul vicepreședinte Richard 
Nixon, candidat al republicani
lor, a obținut victoria în primul 
tur de scrutin totalizînd 1762 de 
voturi. Rivalii săi, Eugene 
McCarthy, George McGovern și 
pastorul de culoare Channing 
Phillips, au obținut 601, 146, și 
respectiv 67 de voturi. Senato
rul Edward Kennedy, fără să 
fie inclus pe lista pretendențiloi 
la candidatură, a primit 12 vo
turi. 

ambasadorul Lev I. Mendele- 
evici, reprezentant permanent 
adjunct al U.R.S.S. pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite.

Corneliu Mănescu a avut, de 
asemenea, întrevederi cu am
basadorul George W. Ball, re
prezentant permanent al S.U.A. 
’a Organizația Națiunilor 
Unite, ambasadorul Anton 
Vratușa, reprezentant perma
nent al Iugoslaviei,' și cu am
basadorul Armand Berard, 
reprezentant permanent al 
Franței.

La dejun au participat am
basadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentant permanent 
al României pe lingă O.N.U., 
C. V. Narasimhan și J. Rolz- 
Bennet, subsecretari ai Orga
nizației Națiunilor Unite, pre
cum și C. A. Stavropoulos, 
consilier juridic al O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

tăților de a se asigura securitatea 
statelor nenucleare

La propunerea delegatului 
Suediei, ministrul de externe al 
Pakistanului, Mian Arshad Hu
sain, a fost ales în unanimitate 
președinte al Conferinței. ;

Sprijinind această propunere, 
șeful delegației române, George 
Macovescu, a relevat contribuția 
Pakistanului la inițierea, promo
varea și convocarea conferinței. 
..Ne exprimăm convingerea că, 
lucrările Conferinței statelor ne
posesoare de arme nucleare vor 
beneficia de avantajul unei con
duceri eficiente și rodnice, ast
fel incit reuniunea noastră să I 
poată aduce o contribuție impor- | 
fantă, pozitivă și concretă la « 
realizarea dezideratelor legit i-pgn 
me ale umanității in ceea ce™ 
privește dezarmarea, pacea și 
cooperarea internațională în do
meniul cel mai dinamic și cel 
mai promițător al științei și al 
tehnologiei contemporane — uti
lizarea atomului exclusiv pentru 
binele umanității", a declarat re
prezentantul României.

s c
pcrțiiuiui forțelor americano- 
saigoneze înregiztrîndu-se nu
meroase victime.

în notd. guvernul cambodgian 
protestează împotriva acestui act 
de agresiune și cere guvernului 
american și autorităților saigo- 
neze să ia toate măsurile nece
sare pentru a împiedica pe viitor 
asemenea atacuri.

S. U. A.
Agențiile de presă menționea

ză că hotărîrea delegației sosite 
la Convenția națională de la 
Chicago din districtul Columbia, 
de a-1 propune pe Phillips a avut 
un caracter semnificativ : pentru 
prima oară în analele alegerilor 
prezidențiale americane numele 
unui negru a fost înscris pe lista 
candidaților posibili la președin
ția Statelor Unite.

Agenția United Press Interna
tional scrie că Humphrey a obți
nut victoria la „o convenție di
vizată într-un grad nemaiîntîlnit 
în ce privește problema războiu
lui din Vietnam și puternic tul
burată de violența de pe străzile 
orașelor națiunii44.

Australia: Tineretul 
și războiul viet

namez
Declarațiile făcute „Scînteii tineretului" 

de delegația Ligii Tineretului Socialist 
din Australia

Patru tineri care au făcut o călătorie de multe mii 
de kilometri pentru a ajunge în acest colț al Europei. 
Două fete și doi băieți: o învățătoare, o stenografă, un 
muncitor electrician și un student în medicină. Sînt 
membri ai Ligii Tineretului Socialist din Australia, care, 
la invitația C.C. al U.T.C., au vizitat România.

Tinerii veniți de pe cel de aJ 
cincilea continent ne vorbesc, 
mai întîi, despre organizația pe 
care ci o reprezintă și despre 
tradițiile ei. GILLIAN WOR
KMAN întreprinde o scurtă in
cursiune în istoria mișcării de
mocratice de tineret. încă din 
anul 1930, tinerii cu vederi de 
stînga și-au avut propria lor 
organizație. In anii războiului s-a 
născut „Eureka“, o uniune de 
tineret care a împrumutat nu
mele primei organizații munci
torești australiene — cea a mi
nerilor constituită în 1850. (Eu
reka a fost numele așezării cre
ate pe locul unde, pentru prima 
dată în Australia, s-a descoperit 
aur. Muncitorii din minele de 
aur și-au făurit mai tîrziu o or
ganizație care să le apere inte
resele, lezate mai ales de im
pozitele foarte ridicate. Tradițiile 
de combativitate ale acestei or
ganizații s-au transmis generați
ilor următoare). Septembrie 
1967 a consemnat crearea Ligii 
Tineretului Socialist, organiza
ție a cărei sferă de influență cu
noaște o lărgire evidentă. Două 
categorii manifestă, în mod deo
sebit, interes față de activitatea 
Ligii: muncitorii tineri, înregi
mentați în sindicate și studenții, 
„în ultimii cinci-șase ani a cres
cut interesul tinerilor pentru po
litică — spune Gillian Workman. 
Tinerii se interesează de pro
blemele țării și nu numai de ce
ea ce se întîmplă în Australia. 
La aceasta a contribuit, desigur, 
războiul din Vietnam. Vietnamul 
înseamnă un teatru de război a- 
propiat de țara noastră și pa
sivitatea hrănită de înșelătoare 
depărtări a cedat locul unei 
reale îngrijorări".

ALEXIA BUTCHER, învă
țătoare din Sidney, ne relatează 
despre modul în care opinia pu
blică australiană reacționează Ia 
angajarea crescîndă a țării în 
conflictul vietnamez. Australia 
avusese, odinioară (nu-i mult dc 
atunci) reputația unei țări ai 
cărei locuitori nu par preocupați 
de ceea ce se petrece dincolo de 
granițele ei.

— în prezent, australienii se 
simt afectați de războiul din 
Vietnam, cei mai mulți dintre 
ei au abandonat atitudinea tra
dițională de nepăsare — spune 
Alexia Butcher. în 1966 — 2500 
de tineri australieni fuseseră 
trimiși să lupte pentru o cauză 
care nu era a lor. în anul a- 
cesta, numărul lor a crescut la 
10.000. 50 la sută din ei sînt 
recruți, tineri abia încorporați.

TRIBUNALUL militar din 
Port Au Prince (Haiti) l-a con
damnat pe John David Knox la 
moarte sab acuzația de spionaj 
și complot pentru răsturnarea 
de la putere a regimului Duva
lier. In timpul celor 14 zile 
cit a durat procesul s-a dovedit 
că Knox ar fi un informator al 
serviciilor de spionaj engleze si 
că acesta a întreținut legături 
strînse cu forța de invazie a 
exilatilor haitieni de la 20 mai. 
La proces a asistat și ambasa
dorul britanic în Haiti. Dalton 
Murray.

CORESPONDENTUL din A- 
tena al agenției France Presse 
relatează că miercuri seara au 
fost arestate la Atena, din or
dinul autorităților grecești, Ioa- 
nnis Haralambopoulos, colonel 
în retragere și fost deputat al 
Uniunii de Centru, și Gheor- 
ghios Katsiferi. Aceeași sursa 
relevă că în ultimele două zile 
au fost arestate, de asemenea, 
la Salonic 20 de persoane.

^TRIMISUL special al secre
tarului general al O.N.U., în 
Orientul Mijlociu, Gunnar 
Jarring, a sosit joi dimineața 
la Cairo, venind de la cartierul 
său general din Nicosia. Ime
diat după sosire, Jarring a avut 
o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe egiptean, Mah
mud Riad, în vederea găsirii 
unei soluționări a crizei din a- 
ceastă zonă.

• PRIMUL japonez care a su
ferit o transplantare de inimă 
în urmă cu trei săptămîni, 
B. Miyazaki, în vîrstă de 18 ani, 
poate în prezent să meargă ps 
jos. a anunțat echipa de medici 
care a participat la efectuarea 
operației.

Neliniștea mamelor, îngrijorarea 
populației au crescut pe măsură 
ce au parvenit știri privind cei 
căzuți în război. Există chiar 
și cazuri de nesupunere. Un tî- 
năr, de profesie ziarist, a refuzat 
să plece pe front. Tratamentul 
ce i-a fost aplicat seamănă cu 
o tortură medievală : 30 de zile 
de închisoare numai cu apă și 
pîine, la fiecare jumătate de 
oră fiind trezit. S-a dezlănțuit o 
vehementă campanie împotriva 
unor asemenea procedee utilizate 
în secolul 20.

— Alegerile federale din 1966 
au avut ca temă centrală Viet
namul — amintește Gillian Wor
kman. 42 la sută din alegători 
au votat cu laburiștii care sînt 
favorabili retragerii efectivelor 
australiene din Vietnam. Revita- 
lizarea partidului laburist este 
pusă în directă legătură cu «ta
rea de spirit a unei părți inrfor- 
tante a populației șocată ’de 
soarta tinerilor militari austra
lieni. De altfel, nici povara chel
tuielilor militare nu este accep
tată de omul simplu.

JOHN M. COOK, electrician 
din Adelaida, enumera organi
zațiile care se pronunță împo
triva politicii vietnameze a gu
vernului.

— „Salvați fiii noștri" — se 
numește organizația pe care au 
creat-o mamele ai căror copii au 
fost recrutați și trimiși în Viet
nam. „Asociația pentru coope
rarea internațională în vederea 
dezarmării44 cuprinde mai ales 
militanți sindicali. Chiar Consi
liul Sindicatelor din Australia,f 
mișcare influentă în țară, a luat 
atitudine împotriva războiului 
din Vietnam. „Comitetul de ac
țiune pentru Vietnam" reunește 
forțe cu vederi democratice, 
dovedind combativitate în acți
unile sale. De obicei, activitatea 
acestor organizații se bucură de 
puțină publicitate. Ziarele de 
tiraj scriu doar cînd se produc 
ciocniri sau sînt operate arestă
ri. Dacă Ia o (demonstrație par
ticipă și cîțiva „hippy" ei sînt 
imediat fotografiați și cititorii 
vor crede că numai ei au de
monstrat. Cînd la o manifestație 
participă 5000 de oameni, presa 
reacționară vede cel mult... 900. 
Dar cu toate aceste dificultăți 
curentul de opinie publică, ostil 
angajării în războiul din Viet
nam, se amplifică. O dovadă în 
acest sens o reprezintă sciziunea 
din sînul liberărilor. Prima mare 
spărtură în partidul guvernamen
tal are drept cauză atitudinea 
față de Vietnam. Gruparea „Re
forma liberală" sprijină po- 
iiica guvernamentală în toate 

domeniile în afară de u-
nul: Vietnamul. Cînd solda- 
ții se întorc din Vietnam, oficia
litățile Ie fac primiri de „eroi", 
li se oferă banchete. Dar ma
mele lor preferă să-î știe acasă, 
lingă ele și nicidecum pe 
frontul din jungla vietnameză.

Alexia Butcher răspunde cu 
plăcere solicitării noastre de a-și 
împărtăși impresiile din călătoria 
întreprinsă în România :

— Prima vizită în România a 
însemnat pentru mine un con
tact direct cu o lume nouă, in
teresantă. Este greu să detașez 
din mulțimea impresiilor doar 
cîteva. Dacă aș vorbi despre tot 
ceea ce am văzut la Galați, Pia
tra Neamț, Bacău, Brașov, în 
București, mi-ar trebui multe, 
foarte multe ore. M-a impresio
nat efortul depus în direcția in
dustrializării țării și rezultatele 
ce au fost obținute, expresie a 
forței unei economii sănătoase. 
Elocventă în privința aceasta este 
și cantitatea construcțiilor noi...

— Este uimitor ritmul de dez
voltare industrială — intervine 
John M. Cook. Combinatul de 
la Galați este ultramodern, im
presionează nu numai prin di
mensiuni, ci și prin dotarea sa, 
prin priceperea muncitorilor sai, 
multi din ei tineri. După ce am 
cunoscut România, am încredere 
în viitorul ci. Apreciez dorința 
de pace a poporului român ale 
cărui preocupări sînt construc
tive, după cum apreciez politica 
României bazată pe principiile 
independenței și suveranității 
naționale, ale egalității și res
pectului reciproc. Politica ex
ternă romanească militează con
secvent pentru victoria adevă
rului și a dreptății, pentru ca 
între popoare să se instaureze 
relații de încredere, întemeiate 
pe respectul dreptului fiecărui 
popor de a-și alege calea sa. Este 
o politică pe care o prețuim...
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