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întilnirea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
cu intelectualii din Cluj

Importantă și veche cetate u- 
niversitară, centru științific și 
umanistic de prim rang al țării, 
Clujul anilor de construcție so
cialistă a adăugat la frumoasa 
aureolă, în care au strălucit 
nume ca ?2e lui Babeș, Racovi- 
ță, Sextil Pușcariu, Blaga, Ha- 
țieganu, noi și noi valori care 
au întregit și întregesc patrimo
niul spiritual al patriei în con
tinuă înflorire. Ca și în alte 
centre de veche tradiție sau 
mal noi, cultura, știința, cerce
tarea în toate domeniile au fost 
și sînt temeinic înzestrate, prin- 
tr-o puternică bază materială, 
prin impulsul unui amplu avînt 
creator, care a captat toate e- 
nergiile, impuls și efervescență 
specifice epocii noastre socia
liste.

Cu prilejul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, intelectuali
tatea clujeană s-a adunat să-și 
exprime recunoștința față de 
partid și guvern, să-și afirme 
încă o dată unanimitatea de 
simțire și gîndire față de poli
tica înțeleaptă a partidului nos
tru comunist, să-și« întărească 
hotărît legămîntul de a-și înzeci 
eforturile în opera de edifica
re socialistă a României.

în sala mare a Casei Univer
sitarilor, conducătorii de partid 
și de stat sînt primiți cu multă 
căldură de intelectualii clujeni 
din toate generațiile, care a- 
plaudă și ovaționează puternic.

Marea adunare a intelectuali
lor la care sînt prezenți și acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță
mântului, și acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei, 
este deschisă de Remus Bucșa, 
prim-secretar al comitetului 
municipal Cluj al P.C.R., care, 
salutîndu4 pe secretarul gene
ral al C.C. al partidului în nu
mele oamenilor de cultură din 
Cluj, subliniază că asemenea 
întîlnire dintre conducătorii 
partidului și statului nostru și 
intelectualitate au devenit tra
diție) în România.

în cuvîntul său, vorbitorul a 
spus, printre altele :

Cei aproape 200 000 de locui
tori ai municipiului nostru văd 
în prezența dumneavoastră aici 
grija cu care conducerea supe
rioară de partid urmărește vas
ta si însuflețită activitate ce o 
desfășoară oamenii muncii de 
pe toate meleagurile țării, o 
ilustrare a legăturii permanen
te și contactului nemijlocit 
dintre conducerea partidului și 
masele largi de oameni ai 
muncii.

în toate unitățile economice 
clujene domnește o atmosferă 
de muncă entuziastă, elan pa
triotic și spirit creator, atmos
feră generată de spiritul politi
cii partidului și statului nostru.

Asigurăm conducerea de par
tid și de stat că membrii de 
partid, întreaga populație a mu
nicipiului Cluj își vor înzeci e- 
forturile pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru. Angajamentul nostru

(Continuare în pag. a 11-a)

Intelectualii din Cluj ascultă cu atenție cuvîntarea tovarășul ui Nicolae Ceausescu

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși, vă rog să mă 
scuzați dacă nu voi reuși să dau 
grai tuturor sentimentelor pe 
care le încerc în întîlnirea cu 
dv. Sînt după o zi de adunări, de 
multiple impresii și îmi e greu 
să redau în cuvinte emoția pe 
care mi-o provoacă întîlnirea 
cu oamenii de știință și cul
tură din Cluj. (Aplauze entu
ziaste).

Dv., ca întreaga intelectua
litate a României socialiste, 
reprezentați un detașament în
semnat al poporului nostru, 
cu un rol de o deosebită im
portanță în întreaga activitate 
de edificare a orînduirii so
cialiste. Socialismul, concep
ția științifică despre lume și 
viață a proletariatului, a sin
tetizat și sintetizează tot ceea 
ce a creat omenirea mai bun 
de-a lungul mileniilor și a ri
dicat aceste cuceriri la rangul 
de știință socială menită să 
asigure făurirea unei societăți 
în care omul să fie cu adevărat 
stăpîn pe destinele sale, făuri
torul propriei sale istorii. (A- 
plauze puternice).

Fără îndoială hotărîtoare în 
întreaga activitate umană este 
creația de bunuri materiale, 
pentru că aceasta determină 
în mare măsură schimbările 
care au loc în societate. Dar 
nu este mai puțin adevărat că 
gîndirea umană, știința, mai 
cu seamă în societatea de as
tăzi, au devenit o forță mate
rială cu un rol hotărîtor în 
întreaga viață socială, inclusiv 
în dezvoltarea materială a so
cietății. (Aplauze).

De aceea, partidul nostru, 
guvernul țării noastre, preo- 
cupîndu-se de dezvoltarea 
bazei materiale, de dezvolta
rea economiei naționale, a in
dustriei și agriculturii, acordă 
o atenție deosebită științei și 
culturii ; sîntem conștienți că 
fără aceasta nu putem asigura 
mersul înainte al patriei noa
stre. (Aplauze).

Avem rezultate bune în dez
voltarea științei și culturii în 
țara noastră. în raport cu si
tuația de acum douăzeci și 
ceva de ani. nivelul general 
de cultura al poporului nostru 
s-a ridicat la un stadiu incom
parabil, numărul intelectuali
lor a crescut de mai multe ori, 
și nu există sector al activi

tății materiale și sociale unde 
omul de știință și cultură, ală
turi de muncitori și țărani, 
sub conducerea partidului nos
tru, să nu participe cu întrea
ga sa forță de gîndire și de 
creație la făurirea societății 
noi socialiste. (Vii și îndelungi 
aplauze).

Noi, conducerea partidului 
și statului, prețuim mult ac
tivitatea intelectualilor și, în 
mod deosebit, dați-mi voie să 
spun, prețuim aportul pe care 
îl aduc oamenii de știință și 
cultură din Cluj, — detașa
ment de valoare al intelectua
lității din România socialistă. 
(Aplauze puternice).

Prețuim de asemenea faptul 
că aici, ca și în alte centre 
universitare din țară, mun
cesc laolaltă intelectuali ro
mâni, maghiari, germani, își 
unesc eforturile, capacitatea, 
pentru a contribui la ridica
rea științei și culturii patriei 
noastre pe culmi tot mai înal
te, își însușesc tot ce este mai 
bun pe plan internațional în 
domeniul cunoașterii, aducîn- 
du-și propria contribuție la 
îmbogățirea tezaurului univer
sal al civilizației. Vă felicităm 
din toată inima pentru aportul 
deosebit de valoros pe care îl 
aduceți la înflorirea științei și 
culturii, a întregii creații spi
rituale a României socialiste. 
(Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, una din 
problemele importante în dez
voltarea societății omenești, 
acolo unde locuiesc împreună 
oameni de diferite naționali
tăți, este rezolvarea justă a 
raporturilor sociale dintre a- 
ceștia, asigurarea egalității de
pline a tuturor în toate dome
niile de activitate. Numai așa 
omul poate să se simtă liber, 
poate să-și pună cunoștințele, 
întreaga sa capacitate, în ser
viciul bunăstării și fericirii po
porului. Putem spune, tovarăși, 
că în patria noastră, în Româ
nia, am realizat pe deplin a- 
ceastă egalitate între oameni, 
indiferent de naționalitate, 
în toate domeniile de activi
tate. (Aplauze entuziaste, pre
lungite).

Dumneavoastră, ca oameni 
de știință și cultură, știți foar
te bine că indiferent în ce 
Mmbă sînt exprimate, rezulta

tele cercetării științifice — ale 
fizicii, matematicii, chiar și ale 
istoriei și arheologiei — sînt 
aceleași atunci cînd cercetarea 
se face cu adevărat corect. (Vii 
aplauze).

Nici poezia, proza, teatrul, 
muzica nu cunosc granițe de 
limbă. Indiferent în ce limbă 
sînt create, marile opere de 
artă, mă refer la literatură 
căci muzica are limba ei pro
prie, internațională, — aci am. 
putea spune că s-a realizat 
internaționalismul (animație în 
sală) — exprimă aceleași idei 
și simțăminte umane nobile. 
Depinde desigur de ceea ce do
rește scriitorul, poetul, sau ar
tistul respectiv să redea, de mo
dul în care înțelege el sensul 
vremii, preocupările și aspira
țiile societății și de măsura în 
care dorește să se încadreze în 
aceste preocupări. Depinde de 
voința și de puterea sa de a face 
din opera de artă pe care o fău
rește o expresie a năzuințelor 
de libertate și dreptate socială 
ale omenirii. Pentru că numai 
atunci arta servește cu ade
vărat cauza progresului, cauza 
socialismului. (Aplauze putet- 
nice, prelungite).

Aș putea spune că în știință, 
în artă, în cultură, se merge 
cu un pas înainte în realizarea 
unității în creație, peste deose
birile de naționalitate și limbă, 
pentru că știința și cultura îna
intată este una singură și ea 
nu cunoaște diferențe de na
ționalitate, nu cunoaște decît 
o singură lege t progresul o- 
menirii, realizarea unei vieți 
mai bune pentru toți oame
nii. (Aplauze însuflețite). De 
aceea consider că este necesar 
ca intelectualii noștri indife
rent în ce domeniu de activitate 
lucrează, indiferent de naționa
litate, să-și unească forța, ca
pacitatea, priceperea pentru 
ridicarea continuă a nivelului 
general al științei și culturii 
patriei noastre. Aceasta e calea 
pe care își pot aduce contribuția 
activă la întreaga muncă desfă
șurată de poporul nostru pen
tru construirea socialismului,

(Continuare în pag. a 11-a)

ION
IN
Tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri a fă
cut în zilele de vineri și sîm- 
bătă o vizită de lucru în jude
țele Mureș și Sibiu, unde s-a în- 
tîlnit cu oameni ai muncii din 
industrie și agricultură, cu inte
lectuali, activiști ai organelor lo
cale de partid și de stat cu care 
a discutat despre activitatea con
sacrată îndeplinirii hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale Con
ferinței Naționale a P.C.R.

La intrarea în județul Mu
reș, în comuna Chețani, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost întîmpinat de tovarășii 
Nicolae Vereș, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Mureș al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu, și 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor obștești. Mii și 
mii de cetățeni au salutat cu 
ovații și urale pe tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, mani- 
festîndu-rși îndelung atașamen
tul lor față de politica inter
nă și externă a -partidului și 
statului nostru.

Un prim popas se face la 
cooperativa agricolă de pro
ducție Luduș. Președintele 
cooperativei, Tanasie Fanea, 
adresează tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer un călduros 
bun sosit. Oaspetele e invitat 
să viziteze cooperativa. O ex
poziție improvizată oglindește 
creșterea bunăstării celor 
1300 de familii ce alcătuiesc 
cooperativa. Graficele arată 
că în cei 18 ani de cînd mun
cesc împreună, cooperatorii 
din Luduș au obținut an de 
an rezultate tot mai însem
nate.

— Am învățat să sporim-ave- 
rea obștească, spunea un bă- 
trîn cooperator. Ogoarele, vi
tele, grădinile de zarzavat, 
viile, toate ne aduc azi mari 
venituri, și viața noastră a de
venit îmbelșugată.

Luîndu-și rămas bun de la 
cooperatori, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer îi felicită 
pentru rezultatele obținute, le 
urează noi și noi succese, multă 
sănătate. Cooperatorii răspund 
cu urale și ovații, manifestea
ză călduros pentru Partidul 
Comunist Român și Comite
tul său Central, pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în drum spre Tîrnăveni, pe 
drumul care trece prin preaj
ma termocentralei electrice de 
la Luduș, mii de oameni sa
lută cu multă căldură pe pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri. Pretutindeni se aud 
rostite în limbile română și 
maghiară lozincile : „Trăiască 
Partidul Comunist Român". 
„Trăiască Republica noastră 
dragă".

Așezare cu tradiție indus
trială, orașul 
mîndrește azi cu marele său 
combinat chimic. Importantele 
investiții alocate pentru dez
voltarea combinatului au fă
cut ca azi, în numai 28 de 
zile să se realizeze producția 
întregului an 1948.

La sosirea la combinat, to
varășul Ion Gheorghe Maurer

Tîrnăveni se

(Continuare în pag. a 11-a)

COMITETUL DE DIRECȚIE PREZENT
IN EPICENTRUL PRODUCȚIEI

în cadrul măsurilor pre
conizate de către conducerea 
de partid și de stat în vederea 
planificării și conducerii între
prinderilor, crearea comitete
lor de direcție a fost impusă 
de cerințele legice ale organi
zării științifice a producției și 
a muncii, de obligativitatea 
înlocuirii unor forme vechi 
deplin valabile pentru o a- 
nume etapă de dezvoltare dar

MAURER
Șl SIBIU

Cuvîntarea
Ia întilnirea

ca activul de partid
de la Tff. Mureș

Tovarăși,

Sînt deosebit de bucuros că 
mă găsesc în mijlocul dv. și . 
că am prilejul să vă aduc salu
tul Comitetului Central, al gu
vernului, salutul cordial al to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze prelungite).

Este o scurtă vizită de lucru, 
dar este o vizită plină de lu
cruri înălțătoare. Sigur, în ca
drul unei asemenea vizite, o- 
biectivele nu pot fi decît limi
tate, nu se poate analiza acti
vitatea multiplă, pe toate pla
nurile, pe toate fețele ei, a 
unui județ. Am văzut o gos
podărie agricolă, o cooperativă 
agricolă de producție. Am fost 
mulțumit de ceea ce am văzut 
acolo. înainte de toate, mulțu
mit de existența unui pronun
țat spirit gospodăresc în con
ducerea cooperativei. Oamenii 
muncesc, produc, muncesc 
bine, produc bine și cîștigă 
bine. Oamenii se gîndesc cum 
să muncească și mai bine, pen
tru a produce și mai mult și 
pentru a cîștiga și mai bine. 
Mi se pare că acest lucru este 
esențial pentru dezvoltarea 
inițiativei cooperatorilor în ri
dicarea producției, întărirea 
cooperativei și ridicarea nive
lului de viață al membrilor ei. 
Am vizitat, de asemenea, două 
combinate importante. Unul 
vechi, devenit nou, și altul 
nou, devenit și mai nou : Com
binatul de la Tîrnăveni și 
Combinatul de îngrășăminte 
azotoase de la Tg. Mureș. Și 
la Tîrnăveni, și la Tg. Mureș 
statul face investiții mari. Am 
dorit să cunoaștem mai în- (Continuare în pag. a 11-a)

In vizită Ia Combinatul chimic din Tg. Mureș

perimate pentru alta, de nece
sitatea punerii de acord a for
mei de conducere cu com
plexitatea din ce în ce mai 
accentuată a activității econo
mice. Numai procedînd astfel 
se poate răspunde mai bine, 
în mai mare măsură sarcini
lor sporite ce revin industriei 
în plin progres. O retrospec
tivă asupra sistemului de lu
cru, a activității comitetelor 

deaproape cum se desfășoară 
activitatea în aceste combina
te, cum sînt fructificate aceste 
valori care sînt valorile po
porului.

Trebuie să mărturisesc că și 
rezultatele acestor vizite sînt 
îmbucurătoare. La Tîrnăveni 
am văzut că, folosind mij
loacele care au fost puse, de 
către stat, la dispoziția colec
tivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, colectivul a știut 
să transforme o întreprindere 
veche, cu utilaj vechi, cu clă
diri vechi, într-o întreprindere 
care se modernizează continuu 
și dă o producție substanțială, 
care aduce serioase beneficii.

Am constatat cu satisfacție 
preocuparea conducerii aces
tui combinat de a realiza pro
duse competitive, din toate 
punctele de vedere, pe plan 
mondial. Este o sarcină de 
bază a construcției socialiste, 
importantă astăzi, cît și pen
tru viitor, și este bine că a- 
ceastă sarcină e bine înscrisă 
în mintea și preocupările con
ducătorilor Combinatului de la 
Tîrnăveni.

Același lucru l-am constatat 
la Combinatul de la Tg. Mureș. 
Oamenii — tineri, foarte tj- 
neri — fac față cu seriozitate 
și cu o competență demnă de 
admirație unor probleme com
plicate, reușesc să le rezolve 
satisfăcător, se orientează că
tre ceea ce trebuie să devină 
toate unitățile industriale din 
țara noastră — modele de ac
tivitate industrială modernă, 
utilate cu tehnică avansată, 

de direcție în perioada con
sumată de la înființarea lor, 
scoate în evidență, pregnant, 
corelația rezultatelor pozitive 
obținute în diverse unități 
economice cu modul în care, 
încă de la început, acestea, 
pe baza analizei temeinice a 
multiplelor aspecte din viața 
întreprinderilor au trecut la 
soluționarea acelor probleme

ÎN INIMA
DE OȚEL 

A IAȘULUI
Uzina metalurgică sau ini

ma de oțel a lașului, cum 
s-au obișnuit deja s-o nu
mească ieșenii, își dovedește 
din ce în ce mai _ mult efi
ciența. Tînărul și harnicul 
colectiv al acestei întreprin
deri a ținut anul acesta să 
valorifice orice surse care ar 
putea duce la realizarea de 
economii. Cîteva dintre aces
tea au și‘ fost fructificate. Pe 
primul plan s-au situat: re
ducerea consumului de me
tal, combustibil și energie, 
inovațiile, eliminarea rebutu
rilor și valorificarea deșeuri
lor. Ca rod al eforturilor de
puse, 2 582 000 lei au îmbo
gățit tezaurul de economii al 
întreprinderii. Tinînd să-și 
demonstreze în fapte adeziu
nea pe care și-a exprimat-o 
recent față de politica parti
dului și 
lectivul 
neri și 
uzine a 
trul doi_ ________ _ ___
nomie suplimentară la prețul 
de cost de 1 834 000 lei. Fapte 
și angajamente convingătoa
re că inima de oțel a lașului 
pulsează pentru pacea Româ
niei Socialiste.

statului nostru, co
de muncitori, ingi- 
tehnicieni al acestei 
prevăzut pe semes- 
al acestui an o eco-

I. CHIRIAC

MATERIAL DIDACTIC
PENTRU NOUL

AN ȘCOLAR

Peste 300 000 de exempla
re totalizează tirajul mate
rialelor didactice pregătite 
de Editura didactică și pe
dagogică pentru viitorul an 
școlar. Printre acestea se 
află un determinator al 
plantelor din țara noastră, 
redactat de prof. dr. docent 
I. Todor, cu ilustrații în cu
lori care servește elevilor la 
identificarea celor mai frec
vente plante. în vederea 
sprijinirii profesorilor de is
torie în predarea lecțiilor, 
editura a tipărit mai multe 
hărți de specialitate. A fost 
pregătită, de asemenea, har
ta cu împărțirea administra- 
tiv-teritorială a Republicii 
Socialiste România. La soli
citarea corpului didactic au 
fost multiplicate portretele 
celor mai cunoscut! scriitori 
și oameni de știință români. 
S-au reeditat planșe de chi
mie, fizică, geometrie, știin
țele naturii. Pentru învăță- 
mîntul preșcolar au fost edi
tate noi jocuri, tablouri arit
metice pentru învățarea pri
melor 
lorate 
etc.

numere, ilustrații co- 
din basme cunoscute

(Agerpres)• • • •

ce condiționează bunul mers 
al lucrurilor.

Uzinele „Grivița roșie" 
București. Pe primele șapte 
luni ale anului s-au obținut 
aici, peste plan, o producție 
globală în valoare de 7.500 mii 
lei, sarcina de creștere a

gh. GHIDRIGAN
(Continuare în pag. a V-a)
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INTILNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CU INTELECTUALII DIN CLUJ

VIZITA TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 

pentru făurirea condițiilor de 
trecere treptată spre comu
nism. (Aplauze îndelungate).

Stimați tovarăși,
Situația raporturilor de as

tăzi dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești ne îngrijorează pe 
toți, îi îngrijorează pe toți co
muniștii. Cînd noi am pășit pe 
drumul luptei de eliberare a 
omului de asuprire, pentru eli
berarea socială și națională a 
maselor, pentru înfăptuirea 
celei mai drepte societăți din 
lume — în care omul să se 
simtă cu adevărat om, în care 
tot ce se făurește în societate 
să fie închinat omului — nu 
ne-am gîndit nici o dată că 
se poate ajunge ca între co
muniști, între țările socia
liste să se folosească forța 
pentru impunerea unui anu
mit punct de vedere. Nu se 
poate concepe că asemenea lu
cruri sînt compatibile cu ideo
logia noastră, cu concepția 
noastră științifică despre viață 
și despre lume. Aceasta poate 
avea ceva comun cu epoca lui 
Ludovic al XIV-lea — să mă 
îndrepte istoricii dacă greșesc 
— care spunea „l’etat c’est moi" 
Sînt unii teoreticieni care își 
arogă dreptul de a da jude
cății definitive, după princi
piul : „le marxisme c’est 
moi*. Nu, nimeni nu poa
te să afirme : „marxismul 
sînt eu“. (Aplauze furtunoase, 
urale). Marxism-leninismul nu 
este proprietatea nimănui : el 
este o concepție științifică și 
numai în măsura în care toți 
oamenii politici, toți oamenii 
de știință, toți oarpenii care 
gîndesc, analizează, dezvol
tarea socială, bazîndu-se pe 
această concepție, pe ideile 
materialismului dialectic și 
istoric, pot trage concluzii 
juste despre dezvoltarea so
cietății, pot găsi soluții adec
vate problemelor pe care le 
ridică viața. (Aplauze, urale).

Mai mult ca oricînd, ome
nirea are nevoie de gîndire 
creatoare, de oameni care să 
judece, să reflecteze, să-șî ex
prime părerea despre noile 
procese sociale. Fără îndoială, 
nu toți vor fi la înălțime, nu 
toți vor formula cele mai juste 
puncte de vedere. Dar numai 
din confruntarea ideilor se 
poate cristaliza adevărul, se 
poate asigura mersul înainte 
al științei sociale, al marxism- 
leninismului. (Aplauze vii, pre
lungite).

Iată de ce partidul nostru 
consideră că în abordarea și 
interpretarea problemelor dez
voltării sociale contemporane, 
atît din țările socialiste cît și 
din lumea capitalistă, trebuie 
să se pună capăt practicii eti
chetărilor, injuriilor, anatemi
zării, care împiedică gîndirea, 
o trag înapoi. Să se dea curs 
liber cunoașterii științifice, 
gîndirii omului, pentru că nu
mai așa socialismul, progresul 
vor triumfa. Noi acceptăm, 
mai mult sau mai puțin, 
schimburi de păreri în fizică, 
în biologie, în matematică — 
spun „mai mult sau mai puțin" 
pentru că au fost vremuri cînd 
și în știință, anumite ramuri, 
cibernetica de pildă , sau o , 
anumită concepție biologică, 
au fost considerate reacționare. 
Ce ne-a adus lucrul acesta, 
tovarăși? Stagnare, dare îna
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poi. Cu atît mai mult în ști
ințele sociale nu se poate ad
mite să se pună frîu gîndiriî 
omului, cercetării științifice — 
dacă vrem să facem cu adevă
rat știință, dacă vrem să asi
gurăm dezvoltarea rapidă a 
omenirii pe calea socialismu
lui și comunismului. (Aplauze 
însuflețite).

Noi vă rugăm , tovarăși, pe 
dv. cei din Cluj — așa cum ru
găm pe toți intelectualii noș
tri, pe toți oamenii muncii din 
patria noastră — să vă ridicați 
necontenit nivelul de cunoș
tințe în domeniu! în care lu
crați, să cercetați, să con
fruntați ideile, părerile. Nu este 
nici un păcat dacă unele păreri 
se vor dovedi neadevărate, pen
tru că nu există în lume, de 
cînd a început gîndirea ome
nească, om care să fi expri
mat totdeauna numai și numai 
idei juste. Căutarea, cerceta
rea, adevărul au răzbit cu greu 
și mulți, cei mai mari savanți 
au avut și insuccese și succese. 
Numai o cercetare liberă, nu
mai o gîndire liberă, pot 
asigura progresul în toate do
meniile de activitate. (Aplauze 
entuziaste).

Un singur lucru cerem to
varăși, ca în toate dezbaterile 
științifice să se pornească de 
la dorința cinstită, sinceră, de 
a servi mersul înainte al so
cietății noastre socialiste, idea
lurile poporului nostru, ca în 
tot ceea ce facem să avem un 
singur crez, o singură năzu
ință : făurirea socialismului și 
comunismului, în România. (A- 
plauze vii, îndelungate).

Acționînd în acest fel noi 
ne îndeplinim fără îndoială o 
îndatorire față de poporul că
ruia îi aparținem, față de so
cietatea în mijlocul căreia ne 
desfășurăm activitatea. Dar 
oare care este prima îndatorire 
a unui partid de guvernămînt. 
așa cum o întrevedea Lenin ? 
Este tocmai aceea de a ști să 
edifice socialismul, de a da 
exemplu în făurirea noii orîn- 
duiri sociale. Numai îndepli- 
nindu-ne această obligație față 
de poporul nostru, ne îndepli
nim și una din înaltele înda
toriri internaționaliste. Clasa 
muncitoare, intelectualii, po
poarele din alte țări vor în
văța din exemplul țărilor 
care construiesc socialismul, își 
vor intensifica lupta pentru 
răsturnarea jugului burgheziei 
și moșierimii, pentru înfăptu
irea societății eliberate de ex
ploatare. Numai realizînd în
tre țările socialiste raporturi de 
deplină egalitate în drepturi, de 
respectare a independenței na
ționale, de întrajutorare to
vărășească, de neamestec în 
treburile interne, putem oferi 
popoarelor un model superior 
de relații între state. Fără în
doială că aceste relații se vor 
perfecționa tot mai mult pe 
măsură ce noi popoare vor 
păși pe calea socialismului. In 
felul acesta considerăm că tre
buie să ne aducem contribuția 
la cauza generală a socialismu
lui. (Aplauze însuflețite).

Tocmai pornind de la a- 
ceste considerente și-a expus 
partidul nostru poziția față de 
evenimentele tragice care au 
avut loc în Cehoslovacia, ex- 
primîndu-și dorința ca situația 
creată să fie rezolvată por- 
nindu-se de la răspunderea 
față de socialism, de la restabi
lirea relațiilor de egalitate în
tre statele socialiste, de la res

pectul față de independența și 
suveranitatea națională. De 
aceea apreciem că este nece
sar să se realizeze acordul sta
bilit la Moscova, ca poporul 
cehoslovac să-și poată desfă
șura liber activitatea de con
strucție socialistă, ca tru
pele străine să fie în cel mai 
scurt timp retrase din Ceho
slovacia. (Aplauze puternice, 
îndelungi).

Stimați tovarăși,
Stați în fața unor eveni

mente, sau mai bine zis, a u- 
nor sarcini noi : deschiderea a- 
nului universitar. Avem o 
nouă lege a învățămîntului 
care oferă o bază superioara 
pentru dezvoltarea activității 
de formare a tinerelor gene
rații. Consider că în preocu
pările dv. un loc principal tre
buie să-1 ocupe pregătirea în 
bune condiții a noului an, or
ganizarea desfășurării proce
sului de învâțămînt. a cerce
tării științifice, în așa fel în- 
cît noile generații care-și în
sușesc știința și cultura în uni
versitatea și în institutele su
perioare din Cluj, să dobîn- 
dească cele mai înaintate cuno
ștințe, sa se pregătească temei
nic pentru a-și aduce contri
buția la dezvoltarea patriei 
noastre. în același timp tinerii 
să fie educați în spiritul pa
triotismului socialist, al prie
teniei între popoare, al inter
naționalismului socialist. în 
aceasta constă una din îndato
ririle dv. principale în momen
tul de față. (Vii aplauze).

Noi avem deplină încredere 
că tovarășii din învățămîntul 
superior, toate cadrele didac
tice din Cluj, oamenii de ști
ință, de cultură, toți cei care 
au de spus un cuvînt în munca 
de dezvoltare spirituală a pa
triei, de formare a tinerei ge
nerații, nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-și face da
toria așa cum o cere partidul, 
cum o cere conștiința lor de 
cetățeni liberi ai patriei noas
tre socialiste. (Aplauze vii, pu
ternice).

Doresc să vă mulțumesc 
pentru primirea deosebit de 
caldă, pentru cuvintele spuse 
aici de tovarășii care au luat 
cuvîntul, pentru manifestările 
de devotament la adresa par
tidului, a conducerii sale. In 
acestea, noi vedem o expresie 
a încrederii în justețea poli
ticii noastre care ne dă convin
gerea că mergem pe un drum 
just și că trebuie să facem to
tul pentru ca această politică 
a partidului nostru să fie ne
abătut realizată în viață. (Vii 
aplauze).

Vă asigur, tovarăși, pe dv,. 
pe toți intelectualii din Cluj — 
așa cum am spus și în fața 
adunării publice de astăzi — 
că conducerea noastră de par
tid, că eu personal, nu vom 
precupeți nimic pentru a ne 
face datoria față de popor, 
față de cauza socialismului în 
patria noastră și în întreaga 
lume. Puteți avea încredere 
că nu există nimic mai pre
sus pentru noi decît servirea 
poporului, servirea cauzei so
cialismului. (Aplauze furtu
noase).

Dați-mi voie încă o dată să 
vă urez multe, multe succese 
în activitatea dv. nobilă de 
formare a tinerelor generații, 
de dezvoltare a științei și cultu
rii. multă sănătate și multă 
fericire tuturor. (Aplauze înde
lung repetate, urale puternice).

(Urinare din pag. I)
este întemeiat pe convingerea 
nestrămutată că în această po
litică își găsesc întruchiparea 
cele mai nobile năzuințe și idea
luri ale poporului.

Fiți încredințați, iubiți condu
cători ai partidului și statu
lui, că populația acestui stră
vechi oraș românesc este strîns 
unită în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, în 
frunte cu dumneavoastră, scum
pe tovarășe Ceaușescu !

A luat cuvîntul prof. dr. do
cent Ștefan Pascu, membru co
respondent al Academiei, deca
nul Facultății de istorie-filozo- 
fie a universității „Babeș-Bo- 
lyai“, care a spus :

înțelepciunea, chibzuință și 
hotărîrea, vădite în toate împre
jurările de partidul nostru, au 
fost dovedite în chip impresio
nant și în ultima vreme. Au fost 
dovedite aceste calități în ulti
ma săptămînă, cînd conducătorii 
partidului și ai statului nostru, 
prin glasul autorizat, cumpănit, 
dar ferm al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Comitetului Central al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, exprimînd unanimitatea 
voinței națiunii române socia
liste, a marii familii socialiste 
din Republica noastră, s-au ri
dicat în apărarea principiilor 
juste de libertate, independență 
și suveranitate a popoarelor în 
general, de libertate, independen
ță și suveranitate a României so
cialiste. de neamestec în străda
niile pașnice ale popoarelor ca
re-și caută calea cea mai potri
vită cu tradițiile, interesele și 
condițiile proprii de construire 
a unei vieți mai bune, superioa
re, socialiste și comuniste.

Prețuindu-și propria liber
tate statornicită în Româ
nia socialistă, poporul român o 
știe prețui în egală măsură și 
pe a altora ; apărîndu-și propria 
libertate, poporul român o apără 
deopotrivă și pe a celorlalte po
poare. Slujind cultura și știința 
marxist-leninistă, universitarii 
clujeni, peste deosebirile de 
limbă în care este însușită și 
exprimată această cultură, slu
jesc; același scop nobil : înfrăți
rea popoarelor, prietenia dintre 
acestea, pacea și socialismul, 
așa cum a spus, cu deplină în
dreptățire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu acum patru zile la 
Odorhei.

Cel mal de preț angajament, 
în aceste momente sărbătorești, 
al universitarilor clujeni este 
de a nu cruța pici un efort în 
sălile de curs,: îți laboratoare, în 
biblioteci. pentHi a ridica știința 
și cultura noastră socialistă pe 
cele mai înalte trepte, pentru a 
contribui la progresul și înflo
rirea tării, la bunăstarea po
porului, la întărirea unității de 
nezdruncinat dintre partid și în
tregul nostru popor.

Letay Lajos, redactor-șef al 
revistei „Utunk“, referindu-se 
la adeziunea oamenilor muncii 
din România la politica exter
nă a partidului și statului nos
tru, a spus :

Zeci de mii de scrisori și te
legrame au exprimat totala 
coeziune a opiniilor poporului 
nostru, asentimentul său deplin 
la poziția adoptată de partidul 
nostru în zilele din urmă. Mun
citorii, țăranii, intelectualii au 
răspuns cu un .,da“ ferm ; ast
fel am răspuns români, ma
ghiari, germani, toți care trăim 
în această țară și pentru care 
Republica Socialistă România 
este patria scumpă, toți cei 20 
de milioane de locuitori ai țării. 

Aceste scrisori și telegratne 
sînt documente istorice și ca 
documente istorice vor rămîne 
pînă în cel mâi îndepărtat vii
tor ; documente ale ropotelor 
de aplauze care salutau cuvin
tele dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu ; documente ale uni
tății trainice și coeziunii poporu
lui nostru. Documente istorice 
de vastă perspectivă rămîn toa
te manifestările partidului în a- 
ceste zile și toate cuvintările 
dumneavoastră ; exemple de 
credință nestrămutată față de 
ideile marxist-leniniste ; exem
ple de înaltă responsabilitate 
comunistă, de solidaritate fră
țească și curaj, de fermitate și în
țelepciune în rezolvarea proble
melor complexe de care depin
de viitorul patriei, al poporu
lui, progresul omenirii, triumful 
cauzei socialismului.

Sînt scriitor ; scriitor maghiar 
din România — ceea ce pentru 
mine înseamnă, pe coordonatele 
universului omenesc, datoria de 
a munci în așa fel, încît patria 
și poporul nostru să realizeze 
tot ce Partidul Comunist Român 
a visat și a plănuit pentru ele și 
dorește să înfăptuiască împre
ună cu ele.
în cuvîntul său, prof. ing. 

Emil Negruțiu, rectorul Insti
tutului agronomic „Dr. Petru 
Groza", a spus :

Trăim vremuri în care nă
zuințele unor popoare spre 
libertate și progres social s-au 
văzut împlinite, vremuri de 
triumf al socialismului în dife
rite părți ale globului, vremuri 
de afirmare a virtuților po
porului nostru, în toată plenitu
dinea lor.

Pentru poporul român, pen
tru noi, comuniștii, dorința fier
binte de a întreține cu alte po
poare relații de prietenie baza
te pe stima și respectarea inte
reselor reciproce, dorința fier
binte de libertate socială, suve
ranitate și independență națio
nală, de a munci în pace, nu re
prezintă o atitudine de moment, 
o politică de conjunctură, ci 
principii de viață ce ne 
călăuzesc în existența noastră ; 
sînt aspirații adînc înrădăcina
te în inima și conștiința poporu
lui nostru.

Partidul Comunist Român și-a 
cîștigat dragostea și încrederea 
nețărmurită a națiunii, respec
tul și admirația altor popoare, 
tocmai pentru că a știut să fie 
exponentul legitim, apărătorul 
destoinic al acestor năzuînți.

Ne angajăm să ne dăruim cu 
entuziasm și fermitate interese
lor majore ale poporului și pa
triei, să înfăptuim cu credință 

nestrămutată politica înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, 
a Comitetului ' său Central, în 
frunte cu dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
partid stegar al construcției so
cialiste.

A luat apoi cuvîntul Balogh 
Edgar, redactor-șef adjunct al 
revistei „Korunk". care a spus 
între altele :

Declarațiile făcute de condu
cătorii partidului nostru consti
tuie o mărturie atît a solidari
tății internaționaliste, față de 
poporul cehoslovac, cît și a vo
inței de a dezvolta relațiile de 
colaborare sinceră, statornicite 
de-a lungul deceniilor între 
statele socialiste, în ciuda unor 
divergente de moment.

Doresc să subliniez în mod 
special și să-i mulțumesc tova
rășului Ceaușescu pentru atitu
dinea partidului nostru față de 
naționalitatea maghiară și cele
lalte naționalități din patria 
noastră, care de veacuri trăiesc 
și muncesc împreună cu po
porul român, atitudine profund 
comunistă — expresia cea mai 
demnă a fidelității față de în
vățătura marxist-leninistă. Re
lațiile dintre poporul român si 
naționalitatea maghiară din 
România se bazează pe aplica
rea consecventă a politicii na
ționale marxist-leniniste a 
partidului și guvernului nostru, 
bazată pe deplina egalitate în 
drepturi a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile

Sînt încredințat că poziția 
fermă a Partidului Comunist 
Român privind soluționarea ne
înțelegerilor dintre statele so
cialiste pe calea tratativelor, in
staurarea unor relații de depli
nă egalitate între țările socia
liste și partidele comuniste, re
cunoașterea dreptului neștirbit 
al fiecăreia dintre ele de a re
zolva problemele proprii și, în 
același timp, sublinierea sarci
nilor comune ale lumii socia
liste, accentuarea faptului că 
ea constituie un front unitar 
împotriva imperialismului, au 
contribuit la întărirea unității 
poporului nostru — români, 
maghiari și celelalte naționali
tăți care trăiesc în patria noas
tră. Patriotismul so-’ialist im
pune unitatea tuturor locuitori
lor acestei țări, unitatea națio
nalității maghiare cu toți locui
torii Republicii Socialiste 
România, în jurul conducerii 
partidului și statului.

Referindu-se la adeziunea po
porului la poziția adoptată de 
conducerea partidului nostru în 
problema principiilor care tre
buie să fundamenteze relațiile 
dintre țările socialiste, scriito
rul Aure! Rău, redactor-șef al 
revistei „Steaua" a arătat :

Prin poziția adoptată de 
conducerea de partid prin De
clarația Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. poporul și-a spus 
clar și răspicat cuvîntul. Un po
por decis a-și apăra libertatea, 
cuceririle revoluționare, dornic 
de a vedea cît mai grabnic stins 
orice conflict și hotărît a nu-și 
precupeți eforturile în vederea 
întăririi prieteniei cu toate ță
rile socialiste.

Deplină este convingerea po
porului român în îndreptățirea 
eforturilor partidului și statului 
nostru pentru apropierea pozi
țiilor adoptate de diverse țări, 
pentru înlăturarea neînțelegerii 
intervenite între partide fră
țești. Credem sincer că, așa cum 
a demonstrat prin activitatea sa 
Partidul Comunist Român și 
cum realitatea nu contenește să 
confirme, devotamentul față de 
sarcinile internaționaliste tre
ce prin devotamentul față de 
cauza patriei. în idealul unei 
lumi a păcii șl cooperării, sîn- 
tem bucuroși să trăim într-o 
Românie activă, angajată în- 
tr-un proces de continuă adîn- 
cire a democratismului socia
list, fidelă umanismului, cuvîn- 
tului dat, gîndindu-și realist 
drumul, receptivă la nou, finind 
pas cu veacul.

în aclamațiile, puternice și 
îndelungi, ale întregii adunări 
ia apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

(Cuvîntarea se publică în 
paginile I și a II-a ale ziarului) 

Cuvîntarea este subliniată în 
repetate rînduri cu aplauze și 
urale. Fiecare cuvînt al secreta
rului general al Comitetului 
Central al partidului, fiecare 
idee — parte integrantă a pro
gramului de acțjune al partidu
lui nostru comunist — fiecare 
accent reprezentînd comanda
mentele acestui moment istoric, 
sînt urmărite cu atenție de în
treaga adunare, de toți partici- 
panții la această întîlnire bo
gată în semnificații.

Luînd cuvîntul în încheierea 
adunării, tov. Remus Bucșa, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Cluj al P.C.R., a 
mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele a- 
dresate, subliniind că ele cons
tituie un îndemn Ia o activitate 
și mai rodnică. Asigurăm Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român că nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a fi 
la înălțimea încrederii pe care 
o acordă Partidul Comunist Ro
mân intelectualității patriei 
noastre. Dorim tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sănătate și 
viață lungă pentru a-și îndeplini 
înaltele misiuni ce i-au fost 
încredințate de partid, de între
gul nostru popor.

★
IncA o dată, cu și mal multă 

vigoare, cu și mai înflăcărat a- 
vînt, intelectualitatea clujeană 
din toate generațiile, fără deo
sebire de naționalitate, își do
vedește atașamentul deplin la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
exprimîndu-și hotărîrea de a-și 
aduce contribuția la sporirea 
tezaurului de valori al patriei 
noastre socialiste, la prosperi
tatea, demnitatea și fericirea 
României socialiste. Adunarea 
ia sfirșit într-o atmosferă de 
puternic entuziasm. Se aplaudă 
și se ovaționează îndelung pen
tru partid, pentru conducerea 
sa, pentru România socialistă.

IN JUDEȚELE MUREȘ Șl SIBIU
Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I)

bine înzestrate din punctul de 
vedere al cadrelor, bine con
duse ca inteligentă tehnică și 
gospodărească.

Față de toate aceste consta
tări trebuie să vă mărturisesc 
deplina noastră mulțumire și 
să exprim, în cadrul adunării 
noastre, colectivelor de mun
citori, țărani, tehnicieni și in
gineri ai unităților vizitate, fe
licitările partidului și guver
nului pentru munca depusă — 
să exprim în același timp fe
licitările Comitetului Central 
adresate organelor și organi
zațiilor de partid, începînd cu 
organizația județeană de par
tid, pentru activitatea care se 
desfășoară în județ, mo
toriii acestei activități, în 
cadrul județului, ca și pe pla
nul întregii țări, este partidul. 
(Vii aplauze).

Este locul, îp același timp, 
să subliniez satisfacția deose
bită — aș putea chiar zice 
emoția — cu care am înregis
trat dovezile de adeziune la 
politica partidului și guvernu
lui țării.

Mă refer, desigur, atît la de
clarațiile atît de frumoase care 
au fost făcute aici, dar vă rog 
să credeți că sînt la fel de 
mult impresionat de declara
țiile în acest sens pe care le 
oglindesc înseși faptele pe care 
le-am văzut ; modul cum se 
muncește, modul cum fiecare 
colectiv de muncă pe care l-am 
vizitat realizează sarcinile ce-i 
revin din planul general ce

(Urmare din pag. I)

a fost salutat de ministrul in
dustriei chimice. Constantin 
Scarlat, de ing Vasile Avram, 
directorul general al combina
tului, de reprezentanții organi
zațiilor de partid, sindicat și 
de tineret, de numeroși mun
citori. în holul pavilionului 
administrativ, în fața unei ma
chete. directorul întreprinderii 
informează despre lucrările de 
dezvoltare a combinatului, 
care vor face ca în 1970 va
loarea producției globale să 
atingă un miliard lei. Sînt 
prezentate, de asemenea, re
zultatele obținute in produc
ție. Efortul, priceperea și ab
negația chimiștilor, a arătat 
el, au fost răsplătite cu stea
gul de întreprinderi fruntașe 
pe ramură.

Tovarășul Maurer reco
mandă conducătorilor combi
natului să se ocupe continuu 
de valorificarea maximă a in
vestițiilor, să chibzuiască fie
care leu cheltuit, să aibă în 
vedere ridicarea continuă a ca
lității produselor, competitivi
tatea lor pe plan mondial.

Sînt vizitate apoi cîteva din 
sectoarele combinatului. Sem- 
nînd în cartea de onoare a 
combinatului, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a adresat 
felicitări colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri și 
le-a urat noi succese în munca 
lor.

în sala de festivități a 
combinatului a avut loc apoi 
o Însuflețită adunare a acti
vului de partid din orașul 
Tîrnăveni. Au luat cuvîntul 
tovarășii Ieronlm Buda, prim- 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Tîrnăveni, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular, 
Emil Szakacs, muncitor în sec
ția carbid, Vasile Blajan, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.C. Tîrnăveni, Ema 
Zigler, muncitoare la Fabrica 
de geamuri și Vasile Gherman, 
directorul Liceului nr. 2 din 
localitate, care, în numele tu
turor oamenilor muncii din 
oraș, au exprimat deplina lor 
adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului. 
Declarația Marii Adunări Na
ționale șl Declarația Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
— documente de mare impor
tanță — au subliniat vorbito
rii, exprimă interesele supre
me ale poporului român, ale 
propășirii patriei noastre, co
respund intereselor unității 
țărilor socialiste, ale mișcării 
comuniste și muncitorești, ale 
forțelor progresului și păcii 
din întreaga lume. în înche
iere a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, a cărui 
cuvîntare despre politica par
tidului și guvernului, despre 
probleme actuale ale construc
ției socialiste, a fost sublinia
tă în repetate rînduri de pu
ternice aplauze.

Continuîndu-șl vizita de 
lucru, președintele Consiliu
lui de Miniștri a fost oaspetele 
muncitorilor de la Combina
tul „Azomureș" din Tg. Mureș, 

stă în fața poporului dovedesc 
această adeziune totală mult 
mai grăitor decît ar putea-o 
spune cele mai meșteșugite 
cuvinte.

Conducerea partidului și 
statului este deosebit de aten
tă și recunoscătoare față de 
puternicele dovezi de încrede
re ale poporului în politica 
partidului. Din această încre
dere, din susținerea unanimă 
de către întregul popor a po
liticii partidului, împrumutăm 
cu toții energia de a înfrunta 
greutățile legate de responsa
bilitățile cu care ne-ați inves
tit. Construim socialismul, to
varăși, și îl construim în așa 
fel, încît niciodată nu se va 
putea spune că ne-am abătut 
de la el. îl construim pornind 
de la realitățile țării, călăuzin- 
du-ne după adevărurile fun
damentale ale marxismului, în 
chipul șl cu metodele care 
convin cel mai bine poporului 
român. (Aplauze)

Construcția socialismului nu 
este ceva care se descoperă 
odată pentru totdeauna sau se 
învață după o rețetă ce rămî
ne ca soluție înghețată pentru 
eternitate. Construcția socia
lismului este o operă vie, to
varăși, înriurită puternic de 
ritmul în care se dezvoltă so
cietatea modernă, datorită pă
trunderii științei în toate cot
loanele activității sociale. 
Datorită acestei pătrunderi re
voluționare a științei în toate 
domeniile, construcția societă
ții socialiste presupune o per
manentă operă de perfecționa

care dă circa 20 la sută din 
producția țării de îngrășă
minte azotoase. Conducătorii 
combinatului au prezentat 
noile linii de producție. în 
discuții. tovarășul Maurer 
subliniază necesitatea con
tinuei ridicări a calificării 
muncitorilor, a unei perma
nente informări tehnice, a do
cumentării operative, mal cu 
seamă pentru ingineri și 
tehnicieni.

In cursul după-amiezli. to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a făcut o vizită la Institutul 
de medicină si farmacie din 
Tg. Mureș. Tn fața impună
toarei clădiri, numeroși profe
sori și studenti l-au intîmpi- 
nat cu multă căldură pe înal
tul oaspete. A fost prezent 
tovarășul Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mintului. în sala Consiliului 
științific a avut loc o întîlnire 
cu reprezentanții vieții uni
versitare din oraș. Prof. dr. 
docent Gheorghe Pușkaș, rec
torul Institutului de medicină 
și farmacie, a înfățișat pro
filul actual și perspectivele de 
dezvoltare ale Centrului uni
versitar Tg. Mureș, în lumina 
măsurilor stabilite de Con
gresul al IX-Iea al partidului 
privind modernizarea învătă- 
mîntului superior din țara 
noastră. Profesorii și studenții 
din orașul nostru, a spus vor
bitorul, vor depune toată 
străduința, toată priceperea și 
cunoștințele lor, pentru în
deplinirea sarcinilor ce le re
vin, pentru a răsplăti grija și 
dragostea părintească a par
tidului și statului nostru.

Discutînd cu membri! 
corpului didactic, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a sub
liniat importanța celor trei 
institute de învățămînt su
perior, create in acest oraș, 
atît pentru Tg. Mureș, cît și 
pentru întreaga economie și 
cultură a țării, a felicitat pe 
profesori și studenți pentru 
rezultatele obținute în activi
tatea lor.

în sala oglinzilor din Pa
latul Culturii a avut loc apoi 
o întîlnire cu intelectualii din 
Tg. Mureș. Cadre universitare, 
scriitori, artiști, publiciști, 
medici, profesori și învățători 
au salutat cu căldură pe pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, și-au exprimat totala 
lor adeziune la politica in
ternă și externă a partidului 
și statului nostru.

Sintem aici oameni de 
naționalități diferite, români, 
maghiari, germani, oameni de 
vîrste diferite, — a spus prof, 
univ. Vasile Săbădeanu — insă 
cu toții constituim un bloc 
monolitic prin atașamentul 
nostru fără margini față de 
politica Partidului Comunist 
Român, a guvernului Republi
cii Socialiste România. Au mai 
luat cuvîntul, prof. univ. Ti- 
berlu Maros, prof. univ. Zeno 
Barbu, arhitectul Rado Colo- 
man, cercetătorul științific 
Simlon Fuchs, prof. univ. 
Ioan Lapohos. artistul plas
tic Gheorghe Olaru, criticul li
terar Paul Nagy, prof. univ. 

re șl înnoire. Niciodată, — 
dacă vreți, aceasta este bucu
ria și „tragedia" zilelor noas
tre — nu am putea avea o zi 
„liberă" ; in permanență, fără 
odihnă, ar trebui să vedem ce 
a apărut nou șl ce trebuie să 
facem nou pentru a fi mai 
eficienți, ce soluții noi să a- 
doptăm pentru mai buna con
ducere a economiei, pentru 
dezvoltarea învățămîrBsJui, 
activității de creație, pentru 
dezvoltarea democrației, care e 
departe de a fi un proces în
cheiat.

în această activitate de în
noire, de perfecționare a ceea 
ce există se manifestă semnul 
specific al fiecărei colectivi
tăți, se manifestă capacitatea 
de creație a omului, grija de 
a da socialismului conținutul 
său firesc care este libertatea 
și respectul omului.

Acest lucru îl facem, îl vom 
face și îl vor face și cei care 
vor veni după noi.

Dacă este să analizăm con
dițiile necesare dobîndirii unor 
succese rapide și cuprinzătoa
re, în această activitate, atunci 
trebuie să arătăm că una din 
aceste condiții esențiale, ros
tită aci cu toată puterea, este 
unitatea noastră. Unitatea de 
nezdruncinat a poporului, uni
tatea poporului în jurul parti
dului, unitate care rezultă din 
judecata pe care poporul o 
face activității celor pe care 
ÎI însărcinează cu răspunderi 
în conducerea destinelor sale.

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Tiberiu Andrasofszky, care au 
adus în discuție probleme ale 
activității de zi cu zi a Intelec
tualității orașului.

în cuvîntarea sa, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer s-a re
ferit pe larg la o serie de 
probleme ale vieții culturale 
a țării, Ia politica partidului 
pentru dezvoltarea continuă a 
societății noastre socialiste.

Seara, la Palatul Culturii, 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer s-a intîlnlt cu activul
de partid din județul Mureș, 
în cadrul întilnirii au luat 
cuvîntul tovarășii Nicolae Ve- 
reș, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al 
P C.R., Andrei Tinba, maistru 
la Combinatul de îngrășă
minte azotoase Tg. Mureș, 
prol. dr. docent Gheorghe 
Pușkaș, rectorul Institutului 
de medicină și farmacie, Va
sile Rus, prim-secretar al 
Comitetului municipal Tg. 
Mureș al P.C.R., Hans Well- 
mann, profesor la Liceul nr. 2 
din Sighișoara, și Susana 
Lucaci, muncitoare la Combi
natul chimic Tîrnăveni, care 
au salutat prezența tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer în 
mijlocul locuitorilor din ju
dețul Mureș. Vorbitorii au 
subliniat că pe fiecare treaptă 
urcată pe drumul făuririi 
socialismului, poporul nostru 
și-a cimentat și mai mult uni
tatea sa în jurul partidului. 
Ei au arătat că este o mare 
fericire pentru poporul nostru 
faptul că tn Partidul Comu
nist Român au un conducător
înțelept, încercat Și hotărit. a 
cărui politică internă si ex
ternă exprimă gindurile. nă
zuințele șl voința întregii 
noastre națiuni. Oamenii 
muncii de pe meleagurile 
mureșene, români, maghiari, 
germani — au arătat vorbi
torii — iși manifestă deplina 
lor adeziune față de această 
politică, pășind neabătut pe 
calea arătată de partid. O de
plină aprobare a fost expri
mată în cadrul întilnirii pen
tru Declarația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România și Declarația 
Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R., a- 
preciate ' 1 '
înaltă 
pornesc de la interesele fun
damentale ale poporului, 
documente pătrunse de spiri
tul responsabilității față de 
cauza socialismului și păci! in 
lume.

în aplauzele puternice ale 
celor prezenți, a luat cuvîntul. 
tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER. (Cuvîntarea se pu
blică in paginile 1, 2 și 3).

ca documente^ de 
principialitate,

Cuvintarea a fost subliniată 
tn repetate rînduri cu pu
ternice aplauze. La încheierea 
adunării, toți cei prezent! se 
ridică in picioare. într-o at
mosferă de mare entuziasm se 
ovaționează minute în șir pen
tru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul său 
Central, pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru pa
tria noastră scumpă, Republica 
Socialistă România.



SClNTEIA TINERETULUI PAGINA 3

VIZITA TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER 

ÎN JUDEȚELE MUREȘ ȘI SIBIU

CUVINTAREA LA INTILNIREA CU ACTIVUL 
DE PARTID DE LA TG. MUREȘ

CUVINTAREA LA INTILNIREA CU ACTIVUL 
DE PARTID DIN JUDEȚUL SIBIU

(Urmare din pag. a Il-a)

Este, poate, astăzi, așa cum a 
fost ieri și așa cum va fi mîine 
— poate mai mult astăzi decît 
ieri, și poate mai mult mîine 
decît astăzi — condiția hotărî- 
toare a tuturor succeselor 
noastre. (Aplauze puternice), 

în legătură cu aceasta m-aș 
opri asupra politicii noastre 
naționale, fără să consider că 
prin aceasta s-ar putea acre
dita, eventual, ideea că în Ro- 
mânia^tăruie o problemă na
ționala. Mă opresc totuși asu
pra acestui domeniu, pentru 
că ne găsim aici laolaltă ro
mâni, maghiari, germani, ne 
găsim pe același pămînt care 
este al nostru, al tuturor, sub 
același acoperămînt, trăind și 
muncind împreună. La noi 
problema națională a fost re
zolvată pentru totdeauna, în 
conformitate cu principiile 
gîndirii marxist-leniniste. De
sigur, nu exclud prin această 
constatare existența, ici și 
colo, din partea unuia sau al
tuia fie român, fie maghiar, 
fie german, a unei atitudini 
care nu se potrivește întocmai 
cu ceea ce constituie atitudi
nea marii noastre majorități. 
Dar nu asemenea cazuri izola
te și sporadice sînt semnifica
tive. Esența rezolvării acestei 
probleme o constituie cons
trucția socialismului. Baza e- 
galitații între toți membrii 
unei societăți socialiste, șl deci 
și între oameni de diferite na
ționalități, aflați pe același te
ritoriu, se dezvoltă tocmai prin 
această acțiune — de eonstruc- 
ție socialistă. în temeiul aces
tei construcții, o dată cu sta- 
tutarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
răspîndim pe întreaga supra
fața a țării elementele care să 
servească la ridicarea mate
rială a fiecărui colț de țară, 
făurim industrii, dezvoltăm 
activități economice, creăm in
stituții care să servească deo
potrivă tuturor oamenilor, bu
năstării lor, indiferent de na
ționalitate. (Puternice aplauze). 
Sporim bogăția țării și facem 
aceasta în folosul locuitorilor 
fiecărui colț al ei, indiferent 
de naționalitatea lor. Este la
tura cea mai importantă a re
zolvării problemei naționale.

Creăm, totodată, instituții de 
cultură în limba naționalități
lor conlocuitoare. Aici am avut 
o discuție în legătură cu Tea
trul din Tg. Mureș, a cărui 
construcție este hotărîtă de 
mult și care trebuie accelerată. 
Creăm școli în limba maternă, 
dăm oamenilor posibilitatea să 
învețe, să ja contact cu știința.

Dezvoltăm democrația, dar 
asta nu însemnează că n-am 
realizat puternice elemente 
democratice în societatea 
noastră socialistă. Nu m-aș re

Printre muncitorii Combinatului chimic din Tîrnăvenl

feri decît la largile consultări 
pe care le întreprindem în le
gătură cu măsurile importante 
de politică internă sau de poli
tică internațională, — consul
tarea diverselor categorii de 
cetățeni, direct interesate, con
tactele cu diversele organizații 
obștești, organizații de creație, 
apelul pe care îl facem per
manent la cetățeni pentru a 
ne ajuta în găsirea soluțiilor, 
răspunsul viu pe care îl găsesc 
aceste apeluri, participarea ac
tivă la elaborarea măsurilor 
proiectate. Toate acestea, care 
arată că în societatea noastră 
există angajat un dialog per
manent între cei care conduc 
și cei care i-au însărcinat sa 
conducă, pentru ca măsurile 
ce se iau să fie așezate pe baze 
cît mai potrivite — toate aces
te lucruri reprezintă elemente 
de adîncă, de profundă demo
crație în societatea noastră. 
(Aplauze puternice).

Sîntem însă convinși că și în 
acest domeniu vor trebui încă 
făcute multe. Pe măsura pro
gresului societății românești, 
vor apare noi și noi probleme 
care vor trebui să fie contu
rate și rezolvate în cadrul dez
voltării democrației socialiste.

In societatea pe care o con
struim, în care recunoaștem 
că este loc pentru mai bine, 
se vădește preocuparea perma
nentă a partidului pentru o- 
biectivul principal al străda
niilor sale, care este OMUL, — 
libertatea lui, dezvoltarea lui 
plenară, afirmarea lui nestîn- 
jenită. Iată pentru ce credem 
că politica partidului este în 
așa de largă măsură sprijinită 
de întregul nostru popor (Vii 
aplauze).

Desigur, munca aceasta este 
departe de a fi o muncă ușoa
ră, chiar și atunci cînd ea 
n-are de făcut față decît pro
blemelor sale proprii, interne. 
Dacă însă la aceste probleme 
complexe, inerente unei rea
lizări atît de mari, atît de im
portante și în consecință atît 
de delicate, se adaugă greutăți 
din afară, atunci sforțările 
care se cer sînt și mai mari.

De aceea, partidul nostru, 
guvernul țării, întregul popor, 
sînt nemijlocit interesate în 
crearea unor condiții interna
ționale care să nu stînjenească 
în nici un fel activitatea de 
construcție. De aceea, partidul, 
guvernul, întregul popor se 
pronunță ferm pentru relații 
de prietenie cu țările cu care 
ne putem într-ajutora — și a- 
cestea sînt țările socialiste. De 
aceea, sîntem nemijlocit inte
resați în întărirea prieteniei 
cu aceste țări, prietenie ce for
mează o constantă a politicii 
noastre externe, dar și în în
tărirea unității dintre toate 
țările socialiste. Știți că în a- 
ceastă privință a apărut un 

moment greu. N-am să vă vor
besc în detaliu, partidul, Ma
rea Adunare Națională, gu
vernul și-au spus fiecare cu
vîntul, lucrurile sînt bine cu
noscute de dv., de toți, pentru 
ca să mai fac o analiză a lor. 
Poate că ar fi necesar să ne 
gîndim puțin la perspectivele 
pe care le oferă existența a- 
cestei situații.

In urma discuțiilor care au 
avut loc la Moscova între con
ducătorii sovietici și conducă
torii cehoslovaci aleși de par
tid și de popor în conformitate 
cu statutul partidului și cu 
Constituția statului ceho
slovac, s-a ajuns la formula
rea unui acord. în cadrul aces
tuia urmează să se găsească 
soluția pentru vindecarea si
tuației apărute în relațiile 
dintre unele țări socialiste și 
Cehoslovacia, situâție care a- 
fectează nu numai relațiile ce
lor cinci țări socialiste cu 
Cehoslovacia, dar și relațiile 
dintre toate statele socialiste, 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești. Va trebui, așa ni 
se pare nouă ca în cadrul sta
bilit de acord, să se caute cu 
stăruință, cu pasiune chiar, so
luțiile care să respecte dreptul 
popoarelor ceh și slovac de 
a-și construi socialismul po
trivit condițiilor specifice lor, 
să asigure restabilirea clima 
tului de prietenie și a bunelor 
relații dintre țările socialiste, 
să se facă cît mai repede evi
dentă posibilitatea de exerci
țiu a independenței statului 
cehoslovac și a suveranității 
poporului cehoslovac, prin pă
răsirea teritoriului Ceho
slovaciei de către trapele celcr 
cinci state socialiste aflate pe 
acest teritoriu.

Este o sarcină grea, care re
clamă în mod imperios o a- 
bordare într-un spirit de mare 
răspundere, nu numai pentru 
interesele celor direct intere
sați, dar și pentru cauza so
cialismului și păcii în lume.

în ceea ce ne privește, Par
tidul Comunist Român și gu
vernul român sînt decise să 
facă tot ce pot pentru ca a- 
ceastă soluție să se realizeze. 
(Aplauze).

România nu este o mare pu
tere, nici din punct de vedere 
economic, nici din punct de 
vedere militar; dacă țării 
noastre i se rezervă în lumea 
contemporană un prestigiu 
substanțial, în continuă creș
tere, acest lucru s-a datorat 
dreptății, raționalului pe care 
l-a conținut întotdeauna poli
tica noastră internațională. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Așa se explică faptul că 
niciodată împrejurările, — în 
ceea ce împrejurările pot să 
impună ca logic și rațional — 

nu ne-au silit să facem un act 
care să poată fi socotit ca o 
abatere de la consecvența 
noastră politică.

Cred, tovarăși, că pentru a 
ne ajuta în promovarea aces
tei politici constructive, care 
urmărește afirmarea spiritului 
de justiție și echitate interna
țională, se impune, pentru fie
care dintre noi, datoria de a 
realiza cît mai bine ceea ce 
avem de realizat la locurile 
noastre de muncă. Trebuie să 
muncim mai bine, să produ
cem mai bine, să învățăm mai 
bine, să creăm mai bine. Rea
lizarea acestui „mai bine" în 
toate compartimentele activi
tății sociale, depășirea sarci
nilor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului, urmări
rea cu perseverență a îmbu
nătățirilor pe care le-am ho- 
tărît la Conferința Națională 
și prin dispozițiile unor nor
mative luate de Adunarea Na
țională și de guvern constituie 
modalitatea cea mai elocventă 
și mai eficace prin care po
porul nostru nu numai că își 
dovedește încrederea în partid 
dar îl și sprijină în înfăptui
rea obiectivelor ce-i stau în 
față. (Vii aplauze).

Sînt convins, tovarăși, că 
fiecare locuitor al țării noas
tre înțelege acest lucru. Pentru 
acest motiv, cu toate greută
țile, îndrăznesc să privesc cu 
optimism viitorul, atît în ce 
privește dezvoltarea unor re
lații prietenești, temeinic așe
zate pe principiile marxism- 
leninismului, între toate sta
tele socialiste, între toate par
tidele comuniste și muncito
rești, — cît și viitorul poporu
lui nostru, în conducerea li
beră a destinelor sale, în exer
cițiul nestingherit al suvera
nității sale. (Aplauze puter
nice, urale).

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru încrederea cu care în
conjurați partidul, pentru în
crederea cu care susțineți po
litica sa. Și doresc să vă mul
țumesc, de asemenea, pentru 
simpatia pe care o arătați unui 
om în ale cărui calități, în ale 
cărui însușiri morale, în 
ale cărui legături cu poporul, 
fiecare patriot vede un ele
ment important al reuși
tei noastre în aceste stră
danii. (Aplauze). Mă refer la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Vii și îndelungi aplauze, ova
ții). Este liniștitor atunci cînd 
ajungi la o vîrstă mai înain
tată, să știi că flacăra unei 
credințe căreia i-ai închinat 
o viață de devotament și 
muncă este în mîna unor oa
meni care au dovedit că știu 
să o ducă strălucit mai de
parte. (Aplauze).

Vă mulțumesc, tovarăși, 
(Aplauze îndelungate, puter
nice urale și ovații).

Foto : Agerpres

Tovarășe și tovarăși,

Dați-mi voie ca în numele 
Comitetului Central al parti
dului, în numele guvernului și 
personal din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, să vă 
aduc un călduros și cordial 
salut. Venind aici din partea 
conducerii partidului, ținem, 
în primul rînd, să vă mulțu
mim pentru căldura deosebită 
cu care am fost întîmpinați. 
Pentru noi este limpede că a- 
ceste manifestări sînt rezul
tatul judecății pe care dum
neavoastră, ca și întregul po
por, o faceți despre munca 
noastră. Este o judecată care, 
după cum se vede, dovedește 
că poporul e mulțumit de a- 
ceastă activitate, o socotește 
pe drept cuvînt îndreptată că
tre satisfacerea intereselor lui 
vitale, către construirea ace
lei societăți pe care ne-am 
legat împreună să o construim 
— societatea socialistă. Lăsînd 
de-o parte anumite conside
rente de modestie, aș îndrăzni 
să spun că și noi socotim 
dreaptă aprecierea dumnea
voastră. Aprecierea favorabilă 
pe care o faceți o socotim în
temeiată, deoarece toată pu
terea noastră de gîndire, toa
tă puterea noastră de înfăp
tuire au fost și sînt orientate

A.
In județul 

Sibiu
Continuîndu-și vizita de lu

cru, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a sosit sîmbâtă în ju
dețul Sibiu. La intrarea în 
județ, în comuna Laslea, oas
petele a fost intîmpinat de 
tovarășii Nicolae Gavrilescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular 
provizoriu al județului, și alți 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, ai orga
nizațiilor obștești Intr-o at
mosferă sărbătorească, locui
torii comunei au făcut o caldă 
primire președintelui Consiliu
lui de Miniștri, manifestînd 
îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comite
tul său Central, pentru tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Coloana oficială s-a îndrep
tat apoi spre Mediaș. Trecem 
prin frumoasele sate sibiene 
de pe Valea Tîrnavei. Păstră
toare ale unor străvechi tra
diții, așezările acestor melea
guri și-au cîștigat noi dimen
siuni în anii noștri, ca urmare 
a prefacerilor înnoitoare ale 
socialismului.

La Mediaș, unde se face pri
mul popas, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer vizitează 
Institutul de cercetări „Chi- 
migaz". Numeroși cercetători, 
ingineri, proiectanți, laboranți, 
întîmpină cu căldură pe înal
tul oaspete și îi înfățișează 
ultimele realizări ale institu
tului, problemele ce stau în 
atenția cercetătorilor.

Se vizitează apoi hala stații
lor pilot și laboratoarele de 
analize fizico-chimice, secții de 
lucru dotate cu aparatură mo
dernă. într-o scurtă consfătui
re pe care o are cu cadrele de 
conducere ale institutului, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, dînd o bună apreciere 
rezultatelor obținute pînă 
acum, recomandă să se acorde 
o și mai mare atenție legării 
cercetării științifice de nevoile 
industriei chimice, extinderii 
contractării unor teme de cer
cetare cu unitățile producă
toare

După vizitarea institutului, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a ayut o întîlnire cu acti
vul de partid al municipiului 
Mediaș. Au luat cuvîntul Du
mitru Tolciu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Mediaș 
al P.C.R., loan Bardoczi, mun
citor la „Vitro-metan", ing. 
Sever Șerban, director științi
fic al Institutului „Chimigaz", 
Aurelia Vasilovici, muncitoare 
la uzina textilă „Tîrnava", și 
prof. Iosif lost. Toți vorbitorii 
au dat glas recunoștinței pe 
care o poartă Partidului Co
munist Român, pentru princi
pialitatea și înalta responsa
bilitate cu care conduce po
porul român pe drumul con
struirii socialismului și comu
nismului. Vorbitorii au reafir
mat hotărîrea colectivelor în 
care muncesc de a urma ne- 

către realizarea aspirațiilor 
poporului din rîndurile căruia 
facem parte.

Pentru acest motiv găsim, 
în contactul pe care îl luăm 
cu dumneavoastră, noi teme
iuri de mulțumire deosebită, 
găsim elementele de îmbăr
bătare de care avem și noi 
cîteodată nevoie, în clipele 
grele ce se ivesc, în diferite 
împrejurări ale activității.

In cadrul acestei vizite am 
văzut cîteva unități, ale căror 
rezultate pot să constituie, 
pentru noi toți — sînt dator 
s-o spun în fața dumneavoas
tră — activiștii de partid și 
de stat, motive de satisfacție.

Am vizitat Institutul chimic 
gaz de la Mediaș. Am văzut 
domnind în acest institut de 
cercetare științifică o atmos
feră de muncă și creație de 
natură să îndreptățească nă
dejdile noastre. în discuțiile 
pe care le-am avut cu tova
rășii care muncesc în acest loc 
am subliniat importanța de
osebită a institutului pentru 
dezvoltarea economiei națio
nale, pentru dezvoltarea cer
cetării științifice — pîrghie 
importantă, poate cea mai im
portantă pîrghie a progresu
lui țării noastre pe toate pla
nurile. Sîntem mulțumiți că 
am putut constata preocupa

In vizită la Uzina „Independența"—Sibiu

abătut politica internă și ex
ternă a partidului, de a munci 
cu devotament pentru înfăp
tuirea programului de înflo
rire a României socialiste.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, mulțumind pentru 
caldele manifestări de încre
dere și dragoste față de partid, 
concretizate nu numai în cu- 
vîntările rostite la tribună, ci 
și în rezultatele meritorii obți
nute în muncă, a arătat că 
izvorul acestei încrederi se 
află în consecvența principială 
a politicii partidului. Niciodată 
politica partidului, și în con
secință politica guvernului, nu 
va avea alt obiectiv decît slu
jirea intereselor poporului 
care i-a încredințat răspunde
rea destinelor sale, slujirea in
tereselor socialismului și păcii.

Președintele Consiliului de 
Miniștri este apoi oaspetele 
colectivului de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Uzina 
„Independența", cea mai pu
ternică și mai veche întreprin
dere sibiană. In anii noștri, 
uzina s-a dezvoltat și se dez
voltă în ritm rapid. Gazdele 
informează că astăzi, în numai 
șapte zile se realizează o pro
ducție egală cu cea obținută 
aici în întreg anul 1948. Price
perea și hărnicia celor care 
lucrează în uzină și-a aflat 
deplina afirmare în crearea 
unor utilaje și linii tehnolo
gice complexe. Emblema în
treprinderii „Independența" 
stă înscrisă pe multe din- in
stalațiile ce. înzestrează acum 
marile combinate siderurgice 
și chimice ale patriei. Produse 
ale uzinei sînt exportate în 
numeroase țări, sînt prezen
tate la expoziții, saloane și tir-, 
guri internaționale. Toate a- 
cestea atestă prestigiul de care 
se bucură întreprinderea si
biană.

Sînt vizitate, pe rînd, secția 
mecanică fină, atelierul de me
canizare, secția de montaj 

rea lor de a orienta perma
nent activitatea de cercetare 
către problemele importante 
ale practicii, către rezolvarea 
problemelor industriei chimi
ce. în felul acesta nu numai 
că ajutăm la dezvoltarea cer
cetării științifice, dar legăm și 
mai bine sforțările în acest 
domeniu de posibilitatea de a 
asigura folosirea efectivă a re
zultatelor cercetării.

Am vizitat marea întreprin
dere de construcții mecanice 
de la Sibiu „Independența". 
Am văzut acolo multe lucruri 
bune, alături de care sînt lu
cruri ce ar putea fi și mai 
bune. Dar ceea ce, mai ales, 
ne-a dat satisfacție este fap
tul că oamenii își dau bine 
seama de direcțiile în care 
trebuie să se acționeze, sînt a- 
nimați de hotărîrea fermă de 
a rezolva problemele de care 
depinde ridicarea activității a- 
cestei întreprinderi la un înalt 
nivel de eficiență.

în sfîrșit, am avut plăcerea 
să stau de vorbă cu intelec
tualii municipiului dumnea
voastră — capitala acestui ju
deț, oraș vechi, cu tradiții im
portante de cultură, oraș în 
care se împletesc realizările 
minții oamenilor de naționa
lități diferite — români, ger
mani, maghiari. în cadrul a

unde se discută cu inginerii 
și muncitorii despre modali
tățile de rezolvare a proble
melor ridicate de organizarea 
științifică a producției și a 
muncii, despre creșterea ca
lificării profesionale.

Vizita prilejuiește momente 
emoționante. Muncitorii ova
ționează îndelung, exprimîn- 
du-și dragostea și încrederea 
lor nestrămutată în partid, 
hotărîrea de a fi în primele 
rînduri ale luptei pentru edi
ficarea orînduiTii socialiste. Se 
scandează : „Comitet Central 
iubit, în jurul tău facem zid !“ 
„Cu partidul nostru în frunte, 
vom avea victorii multe 1“

In continuarea vizitei, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
s-a întîlnit în sala barocă a 
Muzeului „Brukenthal" cu in
telectualii din orașul Sibiu. în 
cuvîntul lor, tovarășii Nicolae 
Lupu, directorul muzeului, 
doctor docent Carol Golner, 
șef de sector la secția de 
științe sociale a Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia, pictorul Nicolae Iorga și 
inginerul Ion Mureșan au în
credințat conducerea partidu
lui și statului de sprijinul lor 
total, și-au exprimat gratitu
dinea pentru condițiile oferite 
creației spirituale. Vorbitorii 
au făcut sugestii privind îm
bunătățirea pe mai departe a 
muncii pe tărîm științific și 
cultural, și au subliniat că 
orașul Sibiu, vechi centru de 
cultură de renume european, 
poate astăzi mai bine ca ori- 
cînd, să îmbogățească și să 
ridice la un nivel și mai înalt 
moștenirea trecutului.

Apreciind spiritul viu care 
domnește în rîndul intelec
tualității sibiene, hotărîrea ei 
de a spori patrimoniul cultu
ral al poporului, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a îndemnat 
la o largă • desfășurare a ini
țiativelor locale, dintre care 
multe s-au dovedit valoroase, 

în drumul spre sala clubu

cestor discuții — pe care aș 
fi dorit să le văd prelungite, 
dar, din nefericire timpul nu 
ne-a îngăduit — au fost evo
cate probleme variate ale pro
gresului spiritual, ale dezvol
tării activității culturale și de 
creație a valoroșilor repre
zentanți ai intelectualității si
biene.

Fără doar și poate, vizita 
în județul dumneavoastră ne-a 
înfățișat cu fidelitate, la o sca
ră de proporție, tabloul în
tregii noastre țări, imaginea 
unor oameni angrenați cu te
nacitate, cu entuziasm în rea
lizarea sarcinilor pe care ni 
le-am fixat prin Congresul al 
TX-lea al partidului și prin 
Conferința Națională. ferm 
deciși să dezvolte, să ampli
fice și să îmbunătățească în 
permanență construcția socia
listă, ținînd seama de ceea ce 
este particular, specific po
porului nostru. Pentru că opera 
aceasta, construcția socialistă, 
nu se poate realiza în alt mod. 
Nici un popor nu va putea 
reuși în această operă pe baza 
unor rețete împrumutate clin 
altă parte, aplicate aidoma, 
fără un studiu temeinic al 
condițiilor proprii, al specifi
cului național. Observarea,

(Continuare în pag. a IV-a)

lui „Independența", unde a 
avut loc adunarea activului de 
partid al județului Sibiu, mii 
de locuitori ai orașului -au 
salutat cu îndelungi aplauze 
urale și aclamații trecerea 
oaspeților.

La adunare au luat cuvîntul 
tovarășii Nicolae Gavrilescu, 
prim:secretar- al comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., Aurel 
Cristea, prim-secretar al Co
mitetului de partid orășenesc 
Sibiu, doctor Constantin Stă- 
nescu, Maria Bock, muncitoare 
la fabrica „Libertatea", Popa 
loan Dumitru, președintele 
C.A.P. Sura Mare, și Nicolae 
Gaitan, prim-secretar al Co
mitetului județean Sibiu al 
U.T,C. Vorbitorii au exprimat 
mulțumiri conducerii partidu
lui, pentru atenția cu care se 
sfătuiește cu întregul popor 
asupra marilor probleme ale 
politicii interne și externe, a- 
supra problemelor legate de 
dezvoltarea activității econo
mice și sociale a țării. Ei au 
rugat pe tovarășul Ton 
Gheorghe Maurer să transmită 
conducerii de partid și de stat 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea de ne
zdruncinat a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Sibiu de a se uni șj 
mai puternic în jurul partidu
lui și guvernului, de a înfăptui 
neabătut în mod exemplar 
sarcinile stabilite de partid și 
de stat, de a-și dărui întreaga 
putere de muncă și creație în
floririi patriei, fericirii po
porului.

în' aplauzele celor prezenți. 
a urcat la tribună tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, a cărui 
cuvîntare a fost întreruptă în 
repetate rînduri de aplauze, 
de puternice ovații la adresa 
Partidului Comunist Român, a 
politicii sale marxist-leniniste, 
consacrată în întregime bună
stării poporului român. înflo
ririi continue a României so
cialiste.
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■în județele Timiș, Arad și Bihor
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luarea !n considerare a aces
tui specific este o cerință e- 
sențială a însuși succesului o- 
perei de construcție socialistă.

In esență, tovarăși, cele vă
zute aici mă bucură șl mă în
dreptățesc ca, în numele Co
mitetului Central al partidu
lui și în numele guvernului, 
să vă felicit din toată inima 
și să vă doresc noi succese 
In muncă. (Aplauze).

Cu aceeași satisfacție cu 
care am apreciat rezultatele 
pe planul construcției mate
riale, am putut constata, pe 
planul vieții politico-sociale, 
frăția adevărată, înțelegerea 
deplină care există între oa
menii muncii de diferite na
ționalități. Este evident, pen
tru ori cine are ochii deschiși, 
că în țara noastră nu există 
tn suspensie o „problemă na
țională". Această problemă 
este rezolvată, marxist și de
finitiv, iar o dovadă elocventă 
o constituie însăși realitățile 
vieții d-voastră de aici, ca și 
a locuitorilor tuturor Județe
lor în care trăiesc, munceso 
și creează alături de romăni, 
oameni ai muncii de alta na
ționalități.

Toate acestea sînt nu numai 
temeiuri de mulțumire adîn- 
că, dar și motive pentru care 
putem privi cu liniște, orice 
probleme ale dezvoltării, orice 
încercări. Așa am privit și norii 
ce au venit să întunece, la 
un moment dat, cerul sub azu
rul căruia, dacă se poate spune 
astfel, construim socialismul. 
Nu am de gînă să vorbeco

despre evenimentele care au 
adus acești nori. Tot ceea ce 
ați spus d-voastră aici arată 
că le cunoașteți bine.

Aș vrea doar să vă spun că 
poziția noastră principială față 
de aceste evenimente, consec
vența noastră în susținerea 
poziției adoptate, izvorăsc din- 
tr-o analiză rațională a îm
prejurărilor, din convingerea 
profundă că prin această po
ziție apărăm socialismul, apă
răm prestigiul și influența lui 
In lume și, în același timp, apă
răm ființa noastră națională. 
Poziția aceasta izvorăște din 
convingerea noastră profundă 
că în afara libertății și suve
ranității depline nici un po
por nu poate să se dezvolte 
pe măsura geniului său, a hăr
niciei sale. în ce-1 privește, 
poporul român nu poate con
cepe și n-ar accepta să tră
iască dectt liber, suveran și 
stăpîn al destinelor sale. (A- 
plauze furtunoase).

Aceasta este poziția noastră. 
Am adoptat-o, tovarăși, cu 
convingerea profundă că ea 
și numai ea dă cel mai bine 
glas sentimentelor și gîndirii 
întregului nostru popor, inte
reselor sale și ale cauzei so
cialismului.

Eu cred, tovarăși, că tn 
unirea noastră, tn hotărîrea 
noastră de muncă și de luptă 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului vom găsi mijloa
cele cele mai eficace pentru 
a face față oricăror greutăți, 
pentru a rezolva problemele 
ce ni se pun tn realizarea sar
cinilor construcției socialis
mului, pentru a depăși In mă

sura posibilului, propriile o- 
biective ce ni le-am proiectat, 
pentru a spori puterea econo
mică, bogăția și bunăstarea 
țării noastre. Vom lupta toto
dată cu tenacitate, dar și cu 
răbdare și tact, pentru ca a- 
cele principii pe care le-am 
afirmat în recentele noastre 
documente, documente față de 
care v-ați exprimat atît de 
puternic adeziunea în luările 
d-voastră de cuvînt, să se 
înfăptuiască în viața șl relațiile 
internaționale. în legătură cu 
aceasta, noi subliniem necesi
tatea ca poporul cehoslovac 
să fie lăsat să-șl exercite ne
limitat prerogativele suvera
nității tn patria sa, necesita
tea ca relațiile dintre țările 
socialiste să se îmbunătățească 
să se perfecționeze și să se 
dezvolte multilateral, trainic, 
pentru ca In modul acesta să 
fie reconstruit principalul 
instrument al progresului și 
păcii în lume, unitatea lumii 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă rog să credeți că parti
dul, Comitetul Central al par
tidului și guvernul țării noas
tre stnt hotărîte să nu vă de
ziluzioneze tn încrederea pe 
care le-o acordați, să-și înde
plinească ireproșabil sarci
nile, să facă în așa fel încît 
viața noastră de muncă și rea
lizări să se desfășoare tn li
niște șl libertate, pe pămtn- 
tul acesta asupra căruia am 
fost, sîntem și vom fi întot
deauna stăpîn!. (Aplauze furtu
noase, prelungite, care se 
transformă tn ovații).

Tovarășul Ion Gbeorghe Maurer vizitlnd Institutul medico-farmaceutic din Tg. Mureg.

Tn zilele de 30, 31 august și 1 septembrie, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de lucru în județele 
Timiș, Arad și Bihor. întîlnirile și discuțiile avute 
cu oameni ăi muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități, comuniști și nemembri de partid, 
vîrsțnici și tineri, bărbați și femei, au exprimat, 
într-o atmosferă de entuziasm și maturitate poli
tică, profundul atașament al maselor față de partid 
și conducerea sa, adeziunea lor totală la politica 
internă și externă a partidului și statului, hotărî
rea fermă de a sprijini traducerea ei în viață prin 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

La Timișoara, însoțit de tov. Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., președintele comitetului executiv al consi
liului popular provizoriu județean, oaspetele a fă
cut primul popas la fabrica de încălțăminte „Ba
natul**. S-au purtat discuții cu privire la proble
mele îmbunătățirii Calității produselor destinate 
exportului, la munca organizației de partid și de 
tineret.In continuare a fost vizitată Uzina „Electromo
tor", al cărei colectiv a asimilat anul acesta 22 pro
duse noi, în majoritate destinate exportului. Tre- 
cînd prin secțiile uzinei, oaspetele s-a interesat de 
organizarea producției și de nivelul calitativ al 
produselor. Apoi, în noua hală care va fi dată cu- 
rînd în funcțiune, a avut loc un însuflețit miting, 
în cadrul căruia au lua/t cuvîntul ing. Pavel Nico- 
lară, directorul uzinei, Ioan Molnar, tehnician, 
Eoaterina Pîrjol, controloare de calitate, Petru 
Top fer, inginer, care în cuvinte rostite din suflet 
au exprimat adeziunea lor totală la politica internă 
și externă a partidului.

Luînd cuvîntul, tovarășul PAUL NICULESCU- 
MIZIL, a adresat asistenței un cald salut tovără
șesc din partea C.C. al P.C.R., a Consiliului de 
Stat, a guvernului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Faptul că mitingul de față se ține într-o hală nouă, 
a relevat vorbitorul, este un semn al dezvoltării 
acestei uzine, are valoarea unui simbol pentru 
consecvența politicii de industrializare socialistă 
promovată de partid, în care vedem una din teme
liile ridicării întregii economii, creșterii nivelului 
de trai al poporului, asigurării independenței și su
veranității patriei, înfloririi ei. Felicitînd colecti
vul pentru realizările obținute, vorbitorul a subli
niat că partidul nostru concentrează atenția orga
nizațiilor sale, a comuniștilor, a întregului popor 
asupra problemelor nerezolvate, pentru lichidarea 
deficiențelor ce mai persistă încă, pentru organi
zarea științifică a producției și a muncii. Relevând 
manifestările de adeziune deplină la politica ex
ternă a partidului și statului nostru, care au loc 
pe tot întinsul țării, vorbitorul a subliniat că în 
această unitate de gîndurl și sentimente, de acțiune 
a întregului nostru popor în jurul partidului, a 
conducerii sale, rezidă forța patriei noastre socia
liste, chezășia succeselor în viitor.

O călduroasă primire au făcut oaspetelui și in
telectualii din municipiul Timișoara. La întîlnirea 
care a avut loc în aula Universității, au luat cu
vîntul tovarășii Avram Constantin, rectorul In
stitutului politehnic, Peter Lameth, profesor dr., 
Melania Crețu, medic, Carol Șinca, directorul 
Teatrului de stat maghiar, Radu Vîlceanu, secre
tar științific al bazei de cercetări a Academiei, 
Dușan Sablici, directorul Liceului nr. 10 din Ti
mișoara.

Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
PAUL NICULESCU-MIZIL, care a relevat că în 
ansamblul activității de construcție a socialismu
lui partidul, conducerea sa pornesc de la con
cepția că procesul de edificare a socialismului și 
comunismului este de neconceput fără o vastă 
dezvoltare a științei, învățămîntului, culturii, fără 
creșterea continuă a nivelului cultural și ideolo
gic al poporului. Manifestînd o deplină încredere 
în capacitatea creatoare a intelectualității, atri
buind un rol deosebit de important participării 
acesteia la întreaga activitate social-politică par
tidul nostru se consultă în permanența cu intelec
tualitatea atît în problemele de specialitate, cît șl 
în elaborarea politicii interne și externe. Urmînd 
tradițiile progresiste ale generațiilor de intelec
tuali patriot!, văzînd în politica partidului expre
sia aspirațiilor de a ridica România pe cele mal 
înalte trepte ale civilizației socialiste, intelectualii 
urmează cu profundă încredere partidul, politica 
lui științifică. Adeziunea totală a intelectualilor 
români, maghiari, germani, sîrbi și de alte na
ționalități la politica partidului, la poziția adop
tată față de evenimentele actuale o dovedește și 
faptul că scriitori, compozitori, pictori și alți in
telectuali au cerut să fie primiți în partid, că 
toți intelectualii, membri și nemembri de partid, 
își exprimă hotărîrea de a-șl consacra cu și mai 
mare energie capacitatea creatoare realizării 
obiectivelor Congresului al IX-lea al partidului.

După întîlnire, s-a vizitat complexul studențesc, 
noua cantină modernă, unde iau masa 3 500 stu- 
denți, spitalul studențesc unificat, dat în func
țiune cu cîteva zile în urmă, precum și cămi
nele studențești. Ia sala Modern din Timișoara 
a avut loc adunarea activului județean de partid. 
După expunerea primului secretar al comitetului 
județean de partid, tovarășul Mihai Telescu au 
luat cuvîntul prof. dr. Iulian Dracea, rectorul In
stitutului agronomic, Marinca Fasici, muncitoare Ia 
fabrica de mănuși, Iuliana Cemescu, profesoară 
emerită, Carol Pfleper, președintele cooperativei de

producție Bacova, Florin Miclea, student la Insti
tutul de medicină, Ștefan Ferencz, directorul în
treprinderii „Solventul".

Luînd cuvîntul în aplauzele partlcipanților, to
varășul PAUL NICULESCU-MIZIL a relevat că 
în întreprinderile vizitate, în întîlnirile pe care 
le-a avut cu muncitorii și intelectualitatea din Ti
mișoara, cu activul de partid al județului se ma
nifestă cu toata forța sentimentul de încredere în 
politica partidului și statului nostru. Aceste mani
festări, ca și nenumărate altele, ce au loc pe 
tot cuprinsul tării, demonstrează că aceasta este 
politica întregului nostru popor.

Partidul nostru, în spiritul novator promovat 
dc Congresul al IX-lea, de Conferința Națională, 
își concentrează atenția asupra sarcinilor econo
mice, a dezvoltării științei, învățămîntului, cul
turii, manifestă o preocupare constantă pentru 
perfecționarea tuturor domeniilor activității so
ciale. Considerăm lupta pentru promovarea nou
lui și înlăturarea a tot ce frînează mersul înainte 
drept una din legile generale ale dezvoltării so
cietății noastre socialiste. Pentru partidul nostru, 
pentru conducerea sa, pentru activiștii săi, a sub
liniat vorbitorul, nu există, nu poate exista înda
torire mai înaltă decît aceea de a sluji cu devo
tament și abnegație poporul.

Vorbitorul a arătat că Declarația adoptată de 
M.A.N. a reafirmat și a dat putere de lege orientă
rii consecvente a partidului și statului nostru spre 
dezvoltarea relațiilor prietenești cu toate țările so
cialiste, ca element fundamental al politicii externe 
a României. Dorim să extindem cooperarea multi
laterală, reciproc avantajoasă cu aceste țări, ne-am 
reafirmat loialitatea față de alianțele cu celelalte 
state socialiste. Apreciem că pentru a fi trainică, 
prietenia și colaborarea dintre țările socialiste tre
buie să se bazeze pe principiile marxism-leminis- 
mului și internaționalismului, pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interne, întra
jutorării tovărășești, pe stimă și încredere recipro
că. Partidul nostru subliniază că singura cale ra
țională pentru a rezolvă deosebirile de păreri între 
țările socialiste, între partidele comuniste este ca
lea discuțiilor principiale, tovărășești între organele 
de conducere respective, în spiritul înțelegerii și 
stimei reciproce, punîndu-se pe primul plan ceea 
ce unește partidele și țările respective. Iată de ce, 
atunci cînd au apărut divergențele între unele țări 
socialiste și Cehoslovacia, noi am subliniat de la 
început necesitatea de a se găsi soluții raționale pe 
baza discuțiilor cu conducerea de partid și de stat 
legitimă a Cehoslovaciei. Acum, cînd există un a- 
cord sovieto-cehoslovac, pe baza căruia conducăto
rii de partid și de stat cehoslovaci au putut să-și 
reia activitatea, considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru aplicarea acestui acord. O impor
tanță deosebită are retragerea completa și în timpul 
cel mai scurt posibil a tuturor trupelor străine de pe 
teritoriul Cehoslovaciei, asigurîndu-se astfel de
plina manifestare a suveranității acestei țări. Tot
odată, conducerea partidului nostru consideră că, 
în situația grea ce s-a creat, este mai important ca 
oricând să nu se întreprindă nimic de natură să 
înăsprească relațiile dintre țările socialiste, că tre
buie ca toate eforturile să fie îndreptate spre re
stabilirea climatului de încredere și prietenie, în 
interesul socialismului și al păcii.

După o scurtă oprire în comuna Orțișoara, vi
zita de lucru a continuat în județul Arad. Însoțit de 
tov. Teodor Haș, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Arad, președintele consiliului 
popular județean provizoriu, oaspetele a făcut 
primul popas în comuna Pecica, unde mii de țărani 
au așteptat, în ciuda ploii, sosirea oaspeților dor
nici să asculte cuvîntul partidului. După vizitarea 
unor sectoare ale C.A.P. „Avîntul“, în cursul că
reia s-au purtat discuții asupra căilor de îmbună
tățire a activității, în centrul comunei a avut loc 
o însuflețită adunare populară. în cuvîntul lor, 
Dumitru Ciobanu, președintele consiliului popular 
comunal. Anton Komiives, președintele cooperati
vei „Avîntul", și alți vorbitori au exprimat ferma 
lor hotărîre de â da patriei mai multe produse a- 
gricole, aprobînd astfel prin fapte poziția partidu
lui față de evenimentele internaționale. In cuvîntul 
său, tovarășul PAUL NICULESCU-MIZIL, role- 
vînd perspectivele luminoase pe care socialismul 
le-a deschis țărănimii și care se conturează și în 
realizările -locuitorilor din Pecica, a subliniat că 
există toate condițiile pentru a se spori producția 
agricolă și a se obține astfel venituri tot mai mari 
în folosul țărănimii și spre binele întregului popor. 
Alianța dintre clasa muncitoare șl țărănime, uni
tatea întregului popor în jurul partidului, repre
zintă un izvor nesecat de forță a orînduirii noastre, 
găsindu-și expresie în aceste zile în aprobarea 
entuziastă a politicii interne și externe a partidu
lui.

Era tîrziu, seara cînd s-a ajuns la Arad, dar in
telectualii din acest oraș au ținut să fie prezenți în 
număr mare, pînă după miezul nopții, la întîlnirea 
din sala Palatului cultural. în cuvinte pline de 
înflăcărare Ia adresa politicii partidului au vorbit 
aici tovarășii Vasile Popeangă, profesor emerit, 
directorul liceului pedagogic, artista Olimpia Di- 
dilescu, profesorul Francisc Marx și Rozalia Pe- 
terfi, redactor șef al ziarului „Vdros Lobogo".

îndelung aplaudat de asistență, tovarășul PAUL 
NICULESCU-MIZIL a relevat atît prețuirea pe 
care o dă partidul aportului intelectualilor la con
strucția socialistă, cît și aprobarea pe care aceștia 
— indiferent de naționalitate — o acordă politicii

partidului. Oprindu-se asupra problemelor adânci
rii democrației socialiste, vorbitorul a subliniat că 
partidul nostru pornește de ia ideea că' socialismul 
trebuie să-și afirme superioritatea nu numai în 
domeniul producției materiale, ci și în domeniul 
relațiilor Social-politice. Hotărlrile plenarei din a- 
prilie a C.C. al P.C.R. relevă că metodele proprii 
socialismului sînt nu metodele administrative, re
presive, ci metodele de convingere, promovarea le
galității și echității sociale. Permiteți-mi, a spus vor
bitorul, să arăt că în statornicirea acestui spirit, 
ca și in elaborarea întregii orientări interne și ex
terne a partidului, o contribuție de seamă are se
cretarul general al Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Vizitarea, în cursul dimineții de sîmbătă, a două 
întreprinderi de mare însemnătate — uzina tex
tilă și uzinele de vagoane — a prilejuit discuții 
concrete în legătură cu problemele . organizării 
superioare a muncii, cu activitatea comitetelor 
de direcție și a altor probleme economice actuale. 
O manifestare impresionantă de atașament și în
credere în partid a constituit-o mitingul celor 
peste 10 000 salariați ai uzinei de vagoane, veche 
citadelă revoluționară care se mîndrește cu rezul
tate deosebite în muncă. ToV. Alexandrii Ladău, 
secretarul comitetului de partid pe uzină, ..munci
torul loan Adoni, tehnicianul Francisc Gobi, in
ginerul șef Liviu Cirin au ținut să asigure în cu
vinte calde, emoționante, că partidul se poate bi
zui din plin pe acest colectiv, hotărît să răspundă 
oricărei chemări.

Transmițând constructorilor de vagoane salutul 
fierbinte al conducerii de partid și de stat, tova
rășul PAUL NICULESCU-MIZIL a arătat că 
minunata noastră clasă muncitoare, care ține sus, 
de peste 100 de ani, steagul luptei pentru elibera
rea națională și socială a întregului popor, își 
îndeplinește cu abnegație în anii socialismului mi
siunea ei istorică de forță conducătoare a socie
tății.

In sala palatului cultural a avut loc întîlnirea 
activului de partid din județul Arad la care, după 
Cuvîntul tovarășului Teodor Haș, au vorbit ing. 
Cristina Cojocaru, Carol Kutalek, de la uzina de 
vagoane, Maria Iovănescu, profesoară, Gheorghe 
Goina, președintele C.A.P. Sîntana, și alții care au 
ținut să asigure conducerea partidului de nețăr
muritul lor atașament.

în cuvîntul său, tovarășul PAUL NICULESCU- 
MIZIL, referindu-se la vizitele întreprinse de to
varășul Ceaușescu, de ceilalți conducă al de 
partid în toate județele țării, a relevat însemnă
tatea practicii curente a conducerii de partid și 
de stat de a se sfătui cu muncitorii, țăranii, inte
lectualii, spre a le împărtăși preocupările, a le 
cunoaște gândurile și a găsi în comun soluții la 
problemele ridicate de viață. în acest fel partidul 
și poporul, conducerea partidului și oamenii mun
cii formează un tot unitar, o singură voință, o uni
că hotărîre de acțiune. La întrebarea care este 
în prezent sarcina principală a fiecărei or
ganizații de partid, răspunsulr este unul 
singur : fiecare organizație sau colectiv,
fiecare comunist să asigure îndeplinirea exem
plară a tuturor îndatoririlor ce le revin în cadrul 
planului de stat, la locul lor de muncă. La adună
rile și întîlnirile care au avut loc s-a subliniat 
puternica frăție dintre toți oamenii muncii care 
trăiesc și luptă pentru socialism în acest județ, ca 
și în celelalte județe ale țării.

Deplina egalitate în drepturi, rezolvarea proble
mei naționale, sudarea frăției internaționaliste în
tre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, 
unitatea tuturor cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, este o cucerire măreață a politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru ; ea își gă
sește expresia în aprobarea unanimă de către toți 
fiii patriei a politicii partidului și statului nostru.

în după-amiaza zilei de sîmbătă, vizita de lucru 
continuă pe teritoriul județului Bihor, unde tova
rășul Paul Niculescu-Mizil este însoțit de tovarășul 
Victor Bolojan, prim secretar al Comitetului jude
țean P.C.R. Bihor, președintele consiliului popular 
județean provizoriu. La Oradea, oaspeții vizitează 
uzina de mașini-unelte „înfrățirea", importantă 
unitate industrială, care cunoaște o continuă dez
voltare. în cursul discuțiilor purtate cu muncitori, 
maiștri, tehnicieni și ingineri s-a pus accentul pe 

‘necesitatea ridicării gradului de tehnicitate pentru 
menținerea parametrilor acestor produse la nivelul 
exigențelor pieței mondiale.

In hala mare de montaj are loc un miting, la 
care au luat cuvîntul tovarășii ștefan Szant-o, 
prim-secretar al Comitetului municipal P.C.R. Ora
dea, Constantin Ionescu, directorul uzinei, munci
torul Spini Marinescu, inginerii Simion Agud și 
Ludovic Panik care âu transmis conducerii de 
partid angajamentul lor unanim de a sprijini po
litica partidului prin îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție. în încheierea mitingului a 
luat cuvîntul tovarășul PAUL NICULESCU-MIZIL

Oaspeții s-au îndreptat apoi către șantierul fa
bricii de zahăr, unde a fost vizitată marea hală de 
fabricație și alte construcții, analizîndu-se, tot
odată, în mod concret, cele mai importante pro
bleme ale activității șantierului, pentru ca noul 
obiectiv să poată intra în funcțiune la termenul 
prevăzut. _

în aceeași seară, la Teatrul de stat din Oradea a 
avut loc adunarea activului județean de partid, în 
cadrul căreia au luat cuvîntul tovarășii Victor 
Bolojan, prim-secretar al comitetului județean de 
partid, Constantin Pitaru, secretarul comitetului de 
partid al uzinei „înfrățirea", Aurel Simuț, prim- 
secretar al Comitetului municipal U.T.C. O- 
radea, Vasile CiTtea, președintele C.A.P. din 
Batăr, Rozalia Tier, muncitoare la fabri
ca „Solidaritatea", Eugen Enescu, redactor- 
șef adjunct al revistei de cultură „Fami
lia'*, și alții. Adunarea a prilejuit o entuziastă 
manifestare a atașamentului față de partid, a dra
gostei față de patrie și popor, față de cauza inter
naționalismului socialist.

Duminică dimineața, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil a vizitat Combinatul porcin de Ia Palota, și 
s-a întâlnit cu cetățenii comunei Diosig.

în încheierea vizitei făcute de tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil în județul Bihor s-a mai vizitat 
palatul baroc aflat în curs de renovare și care va 
deveni sediul muzeului județean. Cu acest prilej, 
oaspeții s-au întreținut cu oameni de cultură și 
artă orădeni.

Vizite în județe ale altor tovarăși ■ 
din conducerea de partid și de stat ■
In zilele de 30 șl 31 august, 

alți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au făcut 
vizite de lucru în județe ale 
țării: tovarășul Emil Drăgă- 
nescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri — în 
județul Argeș ; tovarășul Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R. — în județul Mara
mureș.

Cu acest prilej, au fost vizi
tate întreprinderi industriale, 
șantiere de construcții, unități 
agricole, instituții social-cul- 
turale. Purtînd discuții cu ca
drele de conducere din orga
nele locale de partid și de stat, 
din întreprinderi și instituții, 
cu muncitori, țărani și intelec
tuali, oaspeții s-au interesat 
de modul în care se înfăptu
iesc sarcinile actuale ce stau 
în fața colectivelor respective, 
activitatea desfășurată în di
recția înfăptuirii hotărîrilor 
.Congresului al IX-lea și ale

Conferinței Național® a par
tidului.

Au avut loc Însuflețite a- 
dunări populare, în cadrul că
rora tovarășii Emil Drăgă- 
nesen șl Mihai Dalea au vor
bit despre sarcinile ce stau în 
fața oamenilor muncii pri
vind dezvoltarea economiei șl 
culturii, perfecționarea între
gii vieți sociale în patria noas
tră. Oaspeții au subliniat ma
rea însemnătate a sporirii e- 
forturilor muncitorilor, țărani
lor șl intelectualilor, ale în
tregului nostru popor pentru 
transpunerea în viață a pro
gramului de edificare a socia
lismului elaborat de Congresul 
al IX-lea și dezvoltat de Con
ferința Națională a partidului 
în vederea desăvîrșiril con
strucției socialiste, a creșterii 
bunăstării tuturor cetățenilor 
țării. Muncitorii, țăranii și 
Intelectualii, activiștii de par
tid și de stat, care au luat cu
vîntul în aceste adunări popu
lare, au exprimat hotărîrea 
oamenilor-muncii din județele 
respective de a îndeplini în

mod exemplar prevederile
planului de producție pe anul 
în curs șl pe întregul cincinal,
avind ferma convingere că 
astfel contribuie la progresul
economic șl social al țării 
noastre. în același timp, vorbi- £ 
toril și-au exprimat deplina a-

•tatulul nostru, 
cipille politicii

dezlune față de politica mar- 
xist-lenlnistă a partidului șl

față de prin- 
exteme dar

exprimate în recentele docu
mente ale C.C. al P.C.R., în H 
Declarația Marii Adunări Na
ționale și în Declarația Comi
tetului Executiv al C.C. al
P.C.R. Participanțil la adunări 
și-au manifestat voința de a
se uni șl mai strîns în jurul 
partidului, al Comitetului său B 
Central, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a 
înfăptui politica partidului, B
politică ce corespunde întru 
totul intereselor poporului
nostru, cauzei întăririi sis
temului socialist și păcii în H 
lume.

vîntările tovarășului Ceaușescu 
cît și în Declarația Marii A- 
dunări Naționale. în special 
în condițiile de astăzi cînd 
Imperialismul își intensifică 
activitatea agresivă pe plan 
Internațional, unitatea țărilor 
socialiste constituie un impe
rativ suprem, o îndatorire in
ternațională primordială față 
de clasa muncitoare și față de

popoarele din toate țările 
lumii, față de întregul front 
antiimperialist. Rață de a- 
ceastă poziție necesară care 
corespunde pe deplin interese
lor fundamentale și ale po
porului român, îmi exprim a- 
deziunea mea totală.

Conf univ.
MIRCEA STOICA

Cluj

III MMIII POPOR 0 POLITICĂ PROFUND 
INTERNATIONALIST* *

Preocupare plină de răspundere 
pentru interesele majore ale socialismului

Intîmpinate cu totală ade
ziune de întregul nostru po
por, cuvîntârile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și Declara
ția Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România 
cu privire la principiile de 
bază ale politicii externe a 
României, întrunesc toate ca
racteristicile fundamentale ale 
unei aprecieri marxist-leni
niste realiste și iluminate de 
rațiunea constructivă asupra

unuia dintre cele mal com
plexe momente ale istoriei 
noastre contemporane. Aceste 
documente sînt pătrunse de 
cel mai profund internaționa
lism comunist, ele exprlmtnd 
cu neabătută consecvență 
înalta grijă a Partidului Co
munist Român pentru unita
tea de acțiune a țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste 
internaționale, pentru priete

nia sinceră și deplină între ță
rile socialiste. Aceste docu
mente găsesc sprijinul întregu
lui nostru popor pentru că ele 
emană de la întregul popor 
român. Interesele majore ale 
socialismului pretind ca toate 
eforturile să se concentreze 
spre un scop unic și rațional, 
întărirea unității și prieteniei 
țărilor socialiste pe baza prin
cipiilor subliniate atît în cu-

O condiție principală pentru 
dezvoltarea artei socialiste e pa
cea, factor esențial de crearea 
posibilităților de afirmare a va
lorilor intelectuale umane. Artiș
tii plastici între care și eu, consi
deră că scopul vieții noastre e 
eternizarea prin daltă, creion și 
penel a acelor evenimente care 
aduc bune servicii omenirii, iar 
individului, satisfacția bucuriei de 
a trăi.

Personal am primit cu încredere 
și entuziasm, m-au liniștit cuvinte
le tovarășului Nicolae Ceaușescu 
lâ Sesiunea Marii Adunări Națio
nale, al căror conținut s-a referit 
Ia întărirea și dezvoltarea priete
niei cu toate țările socialiste, la 
apărarea cuceririlor socialismului 
în țara noastră și de pretutindeni.

Mă declar sincer și în deplină 
adeziune cu politica internă și ex
ternă a Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului R.S.R., sinte
ză a profundelor idei ale mar- 
xism-lenlnismulul. Pentru noi ar
tiștii și creatorii spirituali, aceste 
idei constituie jaloanele muncii 
de fiecare zi.

Ma declar, de asemenea, de a- 
cord, cu Declarația Sesiunii Marii 
Adunări Naționale, dovadă in
contestabilă a consecvenței cu 
care partidul nostru promovează 
în politica externă ideea respec
tării independenței și suverani
tății naționale a fiecărei țări în 
parte, indiferent de ortnduirea 
sociala existenta.

PAUl AR0S 
artist emerit
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FOTBAL
Steaua — Dinamo 0—1 (0—0) t 

O repriză, a-ntîia, de tatonare 
și de prudență — cu faze la 
mijlocul terenului și nu de 
poartă — și o alta de fotbal cu
rat, spectaculos, cu acțiuni ce 
dădeau emoții spectatorilor. A 
învins formația „în deplasare", 
Dinamo, printr-un gol frumos 
marcat de Lucescu cu 6 minute 
înainte de final. Dar tot așa de 
bine această partidă, se putea 
încheia cu un scor minim fa
vorabil Stelei sau un rezultat 
egal. Balanța ocaziilor și a do
minării jocului se fixează unde
va pe aproape de semnul ega
lității.

Rapld — Progresul î 0—1 
(0—1) : E dificil pentru cronicar 
să definească exact la ce treap
tă a valorii s-a situat primul 
meci de ieri dintre Rapid și 
Progresul. Cu indulgență, poate 
fi socotit mediocru. Constatări 
pozitive se cuvin să fie adresa
te Progresului. Am văzut ieri 
cîțiva jucători dintre care unii 
se impun selecționerilor dife
ritelor loturi : Matei — a mar
cat un gol de toată frumusețea 
— Țarălungă care a făcut tot 
ce-a vrut în careul rapidiștilor, 
Grama etc. Rapid, în schimb, e 
aceeași pe care o știm din toa
te cele patru etape : o formație 
slabă, cu un potențial de joc 
scăzut, dezorientată cu evoluții 
sub semnul improvizației. Și 
lată x .« venit și Marian Po
pescu. Șl tot nimic. Rapid, pare 
din ce în ce mai evident, un 
adversar dinainte învins.

20 de mi
au dibuit 
loviturile 

înaltă în

„U" Cluj—„U- Craiova 4—1 
(3—0). în primele minute ale 
meciului dintre „U“ Cluj șl 
„U“ Craiova, studenții celor 
două echipe s-au complimentat 
fără a excela nici unii nici alții 
prin acțiuni clare și eficiente. 
La un moment dat păreau bo
boci susținînd un prim examen 
de admitere la disciplina fotbal. 
Timorați șl amenințați tot timpul 
de gazonul alunecos, înaintașii 
ambelor echipe șutau de la dis
tanță. și lată, după 
nute de joc clujenii 
lozul cel mare prin 
de colț. La o minge
fața porții lui Gaboraș, Oprea 
reia impecabil cu capul și tri
mite mingea în plasă. Primul 
gol marcat din lovitură de colț 
a apărut ca o întîmplare feri
cită. Dar lată că după un 11 
metri fructificat tot de Oprea la 
o altă lovitură de colț, Pexa, 
aflat în careul adversarului, îl 
silește pe craioveni să recu
noască că fotbalul «r joacă șl 
cu capul. In repriza ' a doua 
Crețu majorează scorul la 4—0. 
înaintașii craioveni au avut și 
ci ocazii de a marca, dar n-au 
reușit să fructifice decît una,

NOTE
Un comunicat succint al 

F.R.A., survenit după cam
pionatele naționale, ne-a 
anunțat că MIHAELA PE
NEȘ va lipsi de la întrecerile 
balcanice de atletism care 
vor avea loc la Atena între 
4 și 8 septembrie. Absența 
ei se pune pe seama unor 
antrenamente în condiții 
speciale pe care Ie solicită 
participarea ei la J.O. din 
Mexic.

Chiar așa fiind nu înțe
legem rațiunea pentru care 
un vîrf al atletismului 
nostru nu ne reprezintă 
într-o competiție de anver
gură, prestigioasă, bine co
tată pe plan european.

POPESCU — RAPIDUL ARE ACEEAȘI FAȚĂ • PRIMUL GOL AL PETRO
LULUI (ȘI PRIMA VICTORIE) DUPĂ 4 ETAPE... UN AUTOGOL •

Fănuș Neagu

DIN NOU O ETAPĂ A EFICACITĂȚII = 22 DE GOLURI • „COPIII TERI-

în final. La tineret, craioveni! 
au cîștigat cu 1—0.

L RUS

BILI“ AI LUI TBAȘCĂ IN VlRFUL PIRAMIDEI • CU ȘI FĂRĂ MARIAN

(Urmtr» din pag. I)

CAPRICII DE TOAMNĂ

După o noapte cu obloane de fulgere, cu 
trăznete și ploaie torențială (salutul din urmă 
al verii) la București s-a așezat vremea fru
moasă cu soare de toamnă ca osul de piersică 
de Muscel, ideal pentru fotbal. Și în fața unui 
public cifrat la 30 000 de persoane (Ion Ghițu- 
lescu), 40 000 (Eftimie Ionescu) și 50 000 (Dumi
tru Tănășescu), — de ce nu pun organizatorii 
la îndemîna presei cifra exactă a plătitorilor 
așa cum se întîmplă în toate marile stadioane 
ale Europei?! — cele patru echipe bucu- 
reștene de „A*4 s-au încontrat timp de 180 de 
minute ca să pună mina pe unul sau două 
puncte. Singur Rapidulețul nu s-a bătut pen
tru nimic. Nu poate și nu are cu cine. Parcă 
nici nu-i mai pasă. Linia de rezistență a Ra
pidului este astăzi apărarea unde Dan, Motroc, 
Greavu și Lupescu luptă din răsputeri cu ad
versarul și tremură ca trestia ori de cîte ori 
Rămureanu iese să prindă mingea. Grea misie 
să fii portar azi la Real! Fără Dumitriu, fără 
Ionescu și fără Năsturescu te bat în fată toate 
vînturile cu nisip și cu “
clubului din Giulești se 
tori, antrenorii își frîng 
vaiete și Rapidulețul se 
fără vlagă, ca o echipă 
F.C. Smeura. Rugăm să ___ _________
reli pentru că nu noi eram datori să ne în
grijim de primenirea și lărgirea lotului. Ban
cherii, cîștigători pe merit ai acestei partide, 
ar fi putut ușor să mai înscrie două goluri. 
Dar nici ei nu strălucesc din punct de vedere 
tehnic și al vitezei mai cu seamă’ în fazele de 
poartă. Toți elevii lui Drăgușin încearcă să ex
plice plictiseala din teren prin dozele de obo
seală acumulate în meciurile de baraj. Dar să 
fim serioși, au trecut de atunci multe săptă- 
mînl și un baraj jucat la Timișoara, nu este 
la urma urmelor, un Campionat Mondial. Este 
un amărît de baraj, nimic mai mult.

Partida dintre Steaua, campioana republi
cană, și Dinamo din Ștefan cel Mare, dețină-

zăpadă. Conducerea 
văietă că n-are jucă- 
pumnii, vaiete și iar 
mișcă în continuare 
A.S. Telemeaua sau 
fim scutiți de văică-

Vagonul — Farul 3—-2 (2—1) : 
Ploaia care a căzut din abun
dență în Arad a transformat 
stadionul într-un adevărat pa
tinoar. Intrînd deciși pe teren 
jucătorii arădani reușesc să 
deschidă scorul prin Sfîrlogea 
care reia Impecabil o minge ri
coșată din zid în urma unei lo
vituri libere executată de Ma- 
cavei (min. 10). în continuare 
echipa constănțeană trece la 
atac și puțin după aceasta ega
lează situația prin Iancu (min. 
20). Același Iancu majorează 
scorul în favoarea Farului în 
min. 26. Repriza primă se ter
mină în nota de dominare a 
oaspeților. După pauză, echipa 
gazdă domină mai mult și în 
ciuda rutinaților jucători con- 
stănțeni reușesc să egaleze prin 
același Sfîrlogea (min. 50) și să 
preia conducerea prin Dem- 
brovskl (min. 79). Gazdele ter
mină partida în avînt reușind 
o victorie pe deplin meritată și 
aplaudată. La tineret, Vago- 
nul — Farul: 0—3.

M. IEGARIU

Petrolul
(1—0): Ploieștenli au așteptat 
200 de miftute primul gol al 
echipei lor favorite în actualul 
campionat. Ca să fim întru to
tul fideli realității va trebui să 
adăugăm că este mai mult re
zultatul unei Intervenții greșite 
a portarului Gornea decît o- 
pera lui Grozea. Gornea ca 
mal toți portarii veniți la Plo
iești a apărat în rest excepțio
nal. U.T.A. merită aprecieri 
pentru jocul său deschis, rapid, 
viguros. La tineret: 1—1.

L T.

A.S.A. Tg. Mureș — Dinam© 
Bacău : 4—0 (4—0): Cele două 
reprize au fost categoric dis
tincte : prima cu multe goluri,

DE CE VA ABSENTA
MIHAELA PENEȘ

DE LA BALCA
NIADA?

Acesta este un aspect. Pe 
de altă parte specialiștii 
noștri de la Federație nu 
consideră că pregătirea at
letei, în condiții de concurs, 
cu adversare care să-i pună 
probleme — 
nită ?

De altfel, o 
iana Brașov 
un dialog cu 
trenorul ei.

— Qu aș fi dorit și do
resc să concurez la între
cerile balcanice de la Atena 
— ne-a declarat Mihaela 
Fe» Simt că am neapă
rată nevoie de pregătire în 
condiții de concurs. Anul 
acesta am participat la foar
te puține concursuri. Un ar
gument în plus ? La anul 
tot la Atena, pe același sta
dion, vor avea loc campio
natele europene de atle
tism. Și mă înțelegeți...

— Și eu optez pentru 
participarea ei la Balcania
dă — ne-a spun antrenorul 
Titus Tatu. Ea și-a explicat 
foarte bine motivele. Tre
buie să concureze cu adver
sare multe și bune care s-o 
supună la eforturi și am
biție. Pregătirea ei pentru 
J.O. nu este stinienită cu 
nimic. Pînă la Olimpiadă 
mai sînt șase săptămini.

ar fi bineve-

vizită la Po- 
ne-a mijlocit 
atleta și. an-

C. VASILE

Deschiderea Conferinței
Naționale de Chimie

toarea cupei, ne-a trezit din amorțeală. Am 
văzut că se mai poate juca și fotbal. S-a ju
cat nemăsurat mai rapid decît în deschidere 
și cu cărțile pe masă. Steaua, în pasă slabă, 
a pierdut. Consider că se poate declara mul
țumită că nu și-a nenorocit golaverajul. Apă
rarea ei, în special partea dreaptă, invită la 
gol. Iar înaintarea, fără mintea ascuțită a lui 
Constantin, fără marele lui talent, greșește, 
greșește mereu.

Dinamo, întoarsă din Italia cu o victorie 
asupra Bolognici și cu un meci egal la Juven
tus, — performanță excepțională, 
prea bine cu ce nume glorioase 
Pîrcălab, Dumitrache, Coman, Dinu 
lalți băieți — a muncit ieri foarte 
tru victorie. La ora actuală teamul 
domină autoritar ca valoare divizia 
țării și nu văd cine ar putea să-i smulgă, anul 
acesta, primul loc.

în provincie răsar obuzier! demni să fie 
luați în atenție de Federație. Mureșan și azi 
la Tg. Mureș a surclasat Bacăul, Clujul (Piticul 
iar a scos un nume nou ! de unde ?) a tocat 
fără milă ambiția craiovenilor de a se men
ține în fruntea clasamentului, Jiul a pus un 
cîntec vesel pe buzele fiecărui miner, făcînd 
totodată să cadă valuri de brumă peste tera
sele cu pruni și vii din Argeș, iar Vagonul 
Arad, care nu renunță la frumoasa ei denu
mire nici amendată, a cîștigat un război al 
nervilor într-un stil de echipă robot. Adăugați 
la toate acestea egalul realizat de ieșeni la 
Oradea, unde cel mai capricios portar român, 
Constantinescu, a apărat un penalti și veți 
vedea că noi, bucureștepii, avem de ce să fim 
invidioși pe spectatorii de pe celelalte sta
dioane ale țării. Pînă acum ni se dădea o com
pensație : cuplajele. Le-am pierdut. Argumen
tele aduse de antrenorii din Capitală în favoa
rea fărîmițăril nu stau, după părerea noastră, 
în picioare. în această afacere «-a ținut seama 
de toate părerile, de toate* interesele în afară 
de cel capital, al spectatorilor. Dar poate că 
mai există șl cale de întoarcere. Așteptăm.

căci știm 
s-au bătut 
șl toți cei- 
mult pen- 
dinamovist 
primă a

_ Gu prilejtd deschiderii fes- 
H tive, prof. țtir. Victor Sahini, 

membru corespondent al Aca- 
■ demiei, secoetarul general al 

Conferinței țNațipnale de Chi
mie-Fizică, ne-a declarat ur
mătoarele :

— Prima tConferință Națio
nală de Chiimie-Fizică reu- 

■| nește anul acesta la București 
" aproape 600! de cercetători din 

domeniul chimiei fizice din 
H| țara noastră), precum și peste 
™ Î20 de invitați din străinătate. 

Printre aceștia se numără per
sonalități șttiințifice marcante 
din Anglia, Bulgaria, Ceho- 

■ slovacia, Ffranța, Republica 
Federală a Germaniei, Italia, 
Statele Uniite ale Americii, 
U.R.S.S. etc.

Organizate sub auspiciile 
Centrului die Chimie Fizică al 

n Academiei Republicii Socia- 
" liste România, lucrările con

ferinței, cape se vor desfășura 
| pe 7 secții, vor aborda teme

legate de cercetarea funda
mentală și aplicativă în do
meniul legăturii chimice și 
structurii moleculare, al cine
ticii chimice, fotochimiei și 
radiochimiei, al fenomenelor 
de suprafață și catalizei, al 
termodinamicii chimice, al e- 
lectrochimiei și coroziunii, al 
analizei fizico-chimice, pre
cum și probleme specifice ingi
neriei chimice. în afara comu
nicărilor și referatelor grupa
te pe specialități, se vor pre
zenta conferințe pe teme de 
interes general din chimia-fi- 
zică, precum și informări 'des
pre rezultatele și performanțe
le obținute în domeniul con
strucției de aparate chimice 
puse la dispoziția participan- 
ților la conferință de către re
prezentanți ai unor mari firme 
producătoare de aparate cum 
ar fi : Pye (Anglia) Unikam, 
Carl Zeiss — Jena, SETTRAM 
(Franța) etc.

Manifestare științifică de 
mare interes pentru toți oa
menii de știință din dome
niul chimiei-fizice, conferința 
constituie ocazia unui va
loros schimb de opinii ști
ințifice, a cunoașterii rezul
tatelor obținute la ora actua
lă pe plan mondial în cerce
tarea fundamentală și aplica
tivă, a direcțiilor de cercetare 
care se conturează în acest im
portant domeniu al chimiei 
contemporane.

Consider că participarea 
prestigioasă, precum și intere
sul major al temelor abordate 
de comunicările științifice ce 
se vor prezenta garantează 
succesul primei Conferințe 
Naționale de Chimie-Fizică 
din țara noastră și constituie 
în același timp o ilustrare a 
creșterii continue a prestigiu
lui științei românești pe plan 
mondial.

Comitetul de direcție prezent
in epicentrul producției

doua fără prea mult fotbal, 
cu ratări de ambele părți, sco
rul rămînînd neschimbat după 
pauză. Deși în aparență s-au 
zbătut pe teren cu toată echipa 
în apărare și ofensivă, băcă- 
oanii au fost o pradă relativ 
ușoară pentru tîrgumureșeni. 
Situațiile din care s-au marcat 
au fost simple, cu centrări cla
sice și poate tocmai de aceea 
spectaculoase. în minutele 16, 
25 și 33 autorul golurilor este 
Mureșan (două cu capul) din 
pasele lui Lucacl și Racși. 
Ghîță a mal fost învins încă- 
odată în minutul 44 de către

Szilagy care a urmărit de a- 
proape o minge respinsă de 
portarul băcăuan la un șut al 
lui Racși. Dar golul de onoare 
era să-1 ofere Czako în minu
tul 67 cînd trimite mingea în 
bara propriei porți. La tineret t 
2—0.

C. POGACEANU

Titus Ozon. El au fost învinși 
la un scor sever : golurile au 
fost marcate de Achim în min. 
13 șl 43 și Peronescu în min. 67. 
Reintrarea lui Dobrin poate în
flori speranțele și pentru... de
plasări.

CLASAMENTUt diviziei

Universitatea Cluj 
A.S.A. Tîrgu Mureș 
Farul Constanța 
Universitatea Craiova 
Politehnica Iași 
Vagonul Arad 
Dinamo București 
Jiul Petroșeni 
Steaua
U. T. Arad 
Progresul 
Petrolul Ploiești 
Dinamo Bacău
F. C. Argeș 
Rapid
Crișul Oradea

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
0 
0

A

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

9
7
5
7
4
7
6
5
4
5
5
1
5
4
1
2

5
3
4
7
5
8
3
3
2
4
5
2

10
6
4
6

5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2

Jiul — F. C. Argeș t S—0 
(2—0). Deși odihnită — meciul 
cu Dinamo București, așa cum 
se știe, a fost amînat — echipa 
pitesteană n-a putut revista iu
reșului băieților antrenați de

Crlșul — Politehnica Iași 1—1 M 
(1—0). Rezultatul poate fi consi
derat o surpriză. Punctul culmi- « 
nant al partidei : penaltiul apă- H 
rat de Constantinescu. Au mar
cat Kun II în min. 45 pentru sm 
Crișul șl Cuperman în min. 74 BB 
pentru ieșeni.

productivit&țil muncii a fost 
îndeplinită în proporție de 

■| 104,4 la sută, reprezentând un 
™ salt de 20^6 la sută față de 

cea realizară în aceeași peri- 
M oadă a antalul trecut, iar pla- 
* nul de beneficii a fost de

pășit cu 11 milioane lei.
Q Rezultate; bune, cum se 

poate ușor, remarca. Și dacă 
ele au fosil posibile — se su
blinia de curînd la adunarea 
generală a« salariaților uzinei 
— aceasta jse datorește și fap
tului că în atenția comitetului 
de direcție a stat în perma
nență probleme legate de îm
bunătățirea structurii organi
zatorice a întreprinderii, ridi
carea la un nivel calitativ su
perior a a/ctivității de progra
mare și urhfiărke a produsei. 
Prin concretizarea obiective
lor prevăziâte în Planul gene
ral de măsuri privind activita- 

■ tea de organizare științifică a 
producției și a muncii; în cel 
de investiți^ și autodotare, e- 

M ficiența mwcii fiecărui sala- 
riat a crescut substanțial, Jn- 
sumîndu-se la cea a întregii 

n întreprinderi.
““ Avem în față planul de 

muncă al comitetului de di- 
■ recție pe ultimele patru luni.

Din lectura lui reținem aten
ția cu care s-a urmărit rezol- 

| varea problemelor curente, în 
egală măsură existând pre- 
ocupare penjru analiza și pu- 

g nerea în discuție a celor de 
perspeotlvă. ^Asigurarea planu
lui cu comenzi și încheierea 
din timp a contractelor eco
nomice, corelarea sarcinilor 
de plan cu capacitățile de 
producție, utUlizarea deplină a 
rezervelor Interne ilustrează 
aria largă de abordare, spiri
tul nou în care se desfășoară 
munca de conducere.

Vorbind însă despre această 
măsură privind perfecționarea 
planificării și conducerii în
treprinderii, în mod normal

trebuie să admitem ideea că 
ea însăși permite posibilitatea 
perfecționării.

— Fără îndoială, fiecare 
întreprindere are un specific 
propriu — ne spunea tovară
șul inginer Jean Beiu, direc
tor general al Uzinelor „Gri- 
vița roșie". Mă gîndesc însă 
că ar trebui elaborată o me
todologie unică, de principiu, 
care să cuprindă pe baza stu
diului, firește, modul optim de 
lucru al comitetelor de direc
ție. Nu trebuie ignorat că a- 
ce-astă formă de conducere 
este nouă și sprijinul se im
pune, știind că de multe ori 
căutările singulare atrag după 
sine întîrzierl în punerea pe 
propriile picioare ale activi
tății. Pe de altă parte, sînt de 
părere că legiuitorii ar trebui 
să rezolve neconcoirdanța prin 
care conform Decretului 
199/1948 al Marii Adunări 
Naționale, privind înființarea 
întreprinderilor industriale și 
răspunderea conducătorului 
unic, neabrogat de recenta ho- 
tărîre, se precizează că singu
rul reprezentant care poate 
angaja relații cu alte persoane 
juridice este directorul. Or, 
acum, nu se știe exact dacă în 
funcția sa de președinte al 
comitetului de direcție mai are 
această atribuție sau acțio
nează ca urmare a funcției 
sale de director. Nu este vorba 
numai de o denumire, ci de 
însăși esența unor lucruri 
care decurg din folosirea ei 
improprie. După părerea mea 
ar fi necesar ca și membrii 
comitetului de direcție, ca 
părți ale întregului, pe baza 
unei delegații să poată re
prezenta întreprinderea, nor
mal, fixîndu-se și responsabi
litatea personală pentru mo
dul în care fiecare se achită 
de sarcinile ce-i revin.

Reținem ideea cu atît mal 
mult cu cît în cursul docu
mentărilor noastre în uzine și 
alți conducători de întreprin-

deri au formulat propuneri a- 
semănătoare în sensul stabi
lirii exacte a atribuțiilor și 
răspunderii individuale a fie
cărui membru al organului co
lectiv de conducere.

Indiscutabil, faptele o atestă 
înființarea comitetelor de di
recție reprezintă un moment 
important în procesul de per
fecționare continuă a planifi
cării și conducerii întreprinde
rilor. în continuarea ideii ex
primate mai sus ne raliem pă
rerii că rezultatele obținute 
pînă acum, pot fi substanțial 
îmbunătățite prin punerea la 
punct a tuturor detaliilor în 
funcționarea sa. De aceea con
siderăm că angajarea directă 
a opiniilor diverselor catego
rii de salariați, permanentul 
schimb de păreri și experiențe 
între diversele comitete de di
recție ale întreprinderilor, îm
preună cu sprijinul nemijlocit 
al forului tutelar pot contri
bui la îmbunătățirea continuă 
a muncii lor.

A 17-A EDIȚIE A

TURULUI CICLIST
AL ROMÂNIEI

Cele douăsprezece 
formații componente 
ale primei noastre di
vizii au început ieri di
ficilul lor maraton în
spre titlul de campioa
nă, sub semnul noilor 
modificări aduse regu
lamentului de joo. Din
tre acestea, interdicția

feră la revenirea la 
vechiul sistem de dis- 
fratare a campionatu- 
ui: toamnă-primăvară. 

Rezultatele din etapa 
inaugurală apreciez că 
ele corespund modului 
în care formațiile di
vizionare au folosit 
timpul premergător în-

Începe astăzi

REZULTATE DIVIZIA B SERIA I 
Gloria Bîrlad — Ceahlăul P. Neamț 1—0 
Progresul Brăila — Flacăra Moreni 4—1 
C.F.R. Pașcani — Politehnica Galați 3—2 
Dunărea Giurgiu — Poiana Cîmpina 2—1 
Portul Constanța — Chimia Suceava 3—1 
Oțelul Galați — Metrom Brașov 3—2
Steagul roșu Brașov — Metalul București 2—0 
Politehnica București — Electronica București —

SERIA A II-A
Chimia Rm. Vîlcea — Gaz Metan Mediaș 0—0
A. S. Cugir — C.S.M. Reșița 2—0
Politehnica Timișoara — Ind. Sîrmei C. Turzii 3—2 
Metalul Turnu Severin — Medicina Cluj 2—1 
C.F.R. Cluj — Olimpia Oradea 2—2
Metalul Hunedoara — C.F.R. Timișoara 0—1 
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 3—0
C.F.R. Arad — Electroputere Craiova 1—0

Etapa viitoare

Petrolul Ploiești — F. C. Argeș
Politehnica Iași — A.S.A. Tg.

Mureș 
Dinamo București

Oradea
Farul Constanța ■ 

Bacău
Univ. Craiova — Steaua
Univ. Cluj — Vagonul Arad
U. T. Arad — Rapid 
Progresul — Jiul Petroșeni

Crișul

Dinamo

amînat

Azi, de dimineață, se va da 
Startul în cea de-a 17-a ediție 
a „Turului ciclist al Româ
niei’*, Ia startul căruia vor fi 
prezenți 60 de alergători ro
mâni și străini. Traseul actua
lei ediții măsoară 1700 km 
împărțiți în 14 etape; ultima 
etapă Rîmnicu Vîlcea—Bucu
rești (175 km.).

Prima etapă se va disputa 
la ora 8,30 în circuit (în car
tierul Balta Albă din Capi
tală) contratimp individual pe 
distanța de 6 km. După-amiă- 
ză se va desfășura partea a 
doua a etapei pe distanța 
București—Ploiești (60 km)

START IN CAMPIONATUL

loviturilor de picior 
direct în margine, în 
spațiul de joc cuprins 
între liniile de 22 metri 
și aplicarea legii ofsai
dului și la grămezile 
spontane cu balonul 
purtat, ocupă primele 
locuri în ordinea im
portanței și a restruc
turărilor tehnico-tactice 
impuse jocului echipe
lor noastre.

O altă noutate se re-

ceperii campionatului. 
Astfel, formațiile Glo
ria, Rulmentul Bîrlad, 
Progresul București, 
Steaua și Dinamo 
București au dovedit o 
bună folosire a acestui 
timp, în sensul unor 
pregătiri axate pe pu
nerea la punct a noilor 
combinații tactice re
zultate din aceste mo
dificări. Și rezultatele 
obținute dovedesc a-

eeasta. O singură sur
priză : la Constanța 
campioana, Grivița Ro
șie, a cedat surprinză
tor Farului deși valoa
rea sa recunoscută îi 
acorda prima șansă. 
Este fără îndoială un 
simplu accident. în în
cheiere rezultatele eta
pei î Farul Constanța- 
Grivița Roșie 11—3 
(0—3); Universitatea

Timișoara — Dinamo 
București 3—6 (0—6); 
Gloria București-Știința 
Petroșani 6—0 (0—0); 
Constructorul Bucu- 
rești-RuImentul Bîrlad 
6—10 (0—0) ; Progre
sul București-Agrono- 
mia Cluj 17—6 (S—6) ; 
Steaua București-Poli- 
tehnica Iași 24—8 
(6-0).

A. GROMAN

Boboc. C. Dumitrescu 
6—4.

• Pentru a doua oară conse
cutiv titlul de campion național 
la tenis a revenit jacătorujui I- 
lie Năstase care duminică l-a 
învins în finală cu 6—2, 6—2.
6—3 pe Petre Mărmureanu. La 
dublu masculin, cuplul Mărmu
reanu, C. Năstase a dispus cu 
9—11, 6—1, 6—4. 6—2 de Dron, 
Marcu. Iată rezultatele celor
lalte finale : dublu feminin : 
Boboc, Horșia-Dibar, Ciogolea 
1—6. 6—2, 6—4 ; dublu mixt : 
I. Năstase. El. Dumitrescu. — J.

• Ciclistul Italian Vittorio 
Adorni a cîștigat ediția din 
acest an a campionatului mon
dial de șosea rezervat profesio
niștilor. Adorni a obținut titlul 
mondial la capătul unei curse 
Solitare care l-a atras simpatia

zecilor de mii de spectatori pre
zenți pe clasicul circuit de la 
Imola. Cu toate că se află la 
sfîrșitul carierei. Adorni a luat 
cursa pe cont propriu și în tu
rul 13 a evadat. El a rulat e- 
nergic demonstrînd o condiție 
fizică excepțională.

• Duminică, la Brașov 
luat sfîrșit întrecerile concursu
lui internațional de lupte 
care au participat sportivi 
Belgia. Bulgaria, Elveția, 
goslavia. Polonia, Suedia, 
garia și România, în competiția 
de lupte greco-romane. sportivii

la 
din 
Iu- 

Un-

români au cucerit primul loc Ia 
toate categoriile : Gh. Bercea- 
nu, I. Alionescu, S. Popescu. I. 
Țăranu, N. Neguț, N. Martines- 
cu și C. Busoiu. Iată învingăto
rii competiției de lupte libere : 
N. Dumitru (România), N. Cris- 
tea (România), I. Ruznac (Unga
ria) E. Kwatzowski (Polonia), 
L. Ambrus (România), B. Del- 
cev (Bulgaria), A. Meindt (Ro
mânia), St. Stîngu (România).

GALA FILMULUI ROMANESCî 
VIN CICLIȘTII rulează la Re

publica (oreîe20,30).
REBUS MIRACULOS 

rulează la Sala Palatului (o- 
rele 19,30) ; Central (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

TREI COPII . MINUNE 
rulează la Patria (orele 11,30 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) ; Capitol 
(orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45) ; la grădi
nă (orele 19,30).

TARZAN OMUL MAIMUȚA 
rulează la Republica (orele 
9,45 • 12 ; 14,30 ; 16,45) ; Festi
val (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; la grădină (orele 
20) ; Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melo
dia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Grădina Tomis 
(orele 19,30) ; Stadionul Dina
mo (orele 20).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Luceafărul (o- 

rele 9 ; 12,15 ; 16,30 ; 19,45) ;
grădina Doina (orele 19.15).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Lumina (orele 8,43 ;
16.30 în continuare ; 18,45 ;
20.45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la.................... ~ "
11; 13,15 ;
Giulești 
20.30).

MINUNILE 
rulează la sala 
(orele 10; 12; , __

CĂLUȘARII. PERFORMANȚE
LE MIȘCĂRII, TIMPUL BRĂI
LEI. NOI UNDE NE JUCĂM ?, 
AVENTURA. ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC NR. 7 rulează la Tim

puri Noi (orele 9—21 în con
tinuare).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Dacia (orele 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Miorița 
(orele 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ; 16 ; 
18.15 ; 20,30).

EA VA RÎDE 
rulează la Union (orele 15.30 ; 
18 ; 20.30).

ROATA VIEȚII
rulează la Feroviar (orele 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21) ;
Excelsior (o,rele 9 ; 11,45;
14.30 • 17,45 ; 20) ; Modern (o- 
re-le 9 ; 11,15 ; 13,20 ; 16 ; 18,30 ; 
21) ; Arenele Libertății (orele 
19,45) ; Parcul Herăstrău 
rele 19,30).

BE LA
rulează la înfrățirea între 
poare (orele 14 ; 17 ; 20).

AVENTURIERII
rulează la Dacia (orele
16.30 ; în continuare ;
21) ; grădina 
orele 20).

DUELUL LUNG
(rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18 ; Ia grădină ; (orele 
20).

VALEA
rulează la Grivița (orele 9,30 ;
12 ; 15,30 ; 18 : 20,30).

VIVA MARIA
rulează la Tomis (orele 9— 
15,45 ; în continuare ; 18.15 ;
20,30) ; Bucegi (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; la
grădină : (Orele 20) ; Arta (o- 
rele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20.30) • la grădină (ore
le 19,30).

Victoria (orele 8,45 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; 
(orele 15,30 ; 18 ;
DOAMNEI VENUS

Cinemateca 
14 ; 16).

(o-

po-

> 8—
13,45

Progresul-Parc



d.
Preocupările 
actuale ale 

tineretului algerian
ABDEL KRIM BEN MAHMOUD 

ministrul pentru problemele tineretului 
și sportului din Algeria, despre 

vizita sa în România

ÎNCHEIEREA PLENAREI

DIN CEHOSLOVACIA
PR AGA 2 (Agerpres). — La 

Praga s-au încheiat lucrările 
Plenarei C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, în cadrul căreia 
tovarășul Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C.

din Cehoslovacia a prezentat 
un raport.

Plenara a adoptat un comu
nicat în care se anunță și com
ponența Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

©

Bilanțul cutremurului din Iran

SĂRBĂTOAREA
NAȚIONALĂ A

R. D. VIETNAM

„Profit de vizita pe care delegația noastră o face la re
dacția „Scînteii tineretului" pentru a ne exprima satis
facția noastră pentru călătoria intreprinsă în România. 
Apreciem prezența delegației Ministerului pentru pro
blemele tineretului și sportului din Algeria în țara dv. 
ca un nou prilej pentru dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre popoarele noastre, pentru crearea unor noi legă
turi pe linie de tineret, cultură și sport între Algeria și 
România" — ne-a declarat dl. Abdel Krim Ben Mah
moud, ministrul pentru problemele tineretului și sportu
lui din Algeria.

3000 de victime
3 000 de persoane dispărute — acesta este bilanțul provizo

riu și neconfirmat al cutremurului din provincia Khorassan.

©

Discuția, la care au mai par
ticipat Gosbah Anar și Fekral 
Ben Aii — directori în același 
minister — se îndreaptă, apoi, 
spre obiectivele și preocupările 
actuale ale tineretului alge- 
rian...

— După cum vă este cunos
cut, cu ocazia începerii răz
boiului de eliberare, mii de 
tineri patrioți au luat armele 
înrolîndu-se în cadrul unități
lor Frontului de Eliberare Na
țională. Acești tineri erau ani
mați de dorința de a-și vedea 
țara independentă, pentru cu
cerirea drepturilor fundamen
tale, pentru posibilitatea de a 
participa la viața politică, 
pentru crearea posibilităților 
de educație și instrucție pen
tru dreptul la cultură. 
Lupta a fost crincenă, mulți 
tineri au pierit.

O dată cu eliberarea, cei care 
au căzut în lupte au devenit 
un simbol pentru continuarea 
eforturilor în vederea stabi
lirii unei justițiivsociale, pen
tru a da o nouă-orientare so
cietății algeriene. Tineretul 
nostru s-a alăturat în între
gime poporului pentru îndepli
nirea măsurilor importante pe 
care le-a pus în fața țării 
Congresul din 1964.

în ceea ce privește organi
zarea tineretului din Algeria, 
dl. Abdel Krim Ben Mahmoud 
ne-a relatat că în țara sa sînt 
trei organizații: una pentru 
școlari, una pentru studențî și 
alta mai largă care cuprinde 
tinerii membri ai Frontului 
de Eliberare Națională.

— în prezent sînt discuții 
pe marginea unor proiecte 
privind unificarea mișcării de 
tineret care să includă toți 
tinerii, atît de la orașe cît și 
de la sate. în acest mod, ne 
propunem realizarea unității 
în vederea participării tuturor 
tinerilor la dezvoltarea gene
rală a Algeriei. Avem în ve
dere anumite urgențe cum ar 
fi problema industrializării, a 
dezvoltării agriculturii, a edu
cației naționale. Deși deocam
dată avem mijloace limitate 
pentru realizarea acestor o- 
biective, ne bizuim în mare 
măsură pe tineretul nostru. Aș 
vrea să remarc faptul că 56 
la sută din populația țării este 
alcătuită din tineri sub 20 de 
ani.

Referindu-se la activitatea 
ministerului pe care-1 conduce, 
dl. Abdel Krim Ben Mahmoud 
ne-a spus că în afara tinerilor 
care urmează diferite școli 
aparținînd rețelei Ministerului 
educației naționale, mai sînt 
încă tineri care rămîn neșcola
rizați. O parte din activitatea 
Ministerului pentru proble
mele tineretului și sportului 
se îndreaptă spre acești tineri, 
desfășurînd o acțiune compli
mentară, prin intermediul 
centrelor culturale ale minis
terului. în aceste centre unii 
copii sînt ajutați să-și termine 
școala primară, să primească 
chiar diplomă, are loc și o 
preformare profesională, cu 
pregătirea pentru diferite me
serii. în afară de aceste acti
vități în centrele pe care le 
patronează ministerul, tinerii 
pot participa și la alte acti
vități (cercuri foto, teatru, 
filme etc).

— Un asemenea centru cul
tural a spus ministrul alge
rian, servește la animarea unui 
cartier sau sat. Mai mult, din 
aceste centre pornesc deseori 
acțiuni voluntare, care ulterior 
iau forma unor adevărate 
campanii urmărind, de exem
plu, plantarea unor noi arbori 
pe locul pădurilor arse, com
baterea eroziunii nisipurilor. 
Bune rezultate a dat inițiativa 
privind pregătirea tineretului 
pentru muncile agricole, căci, 
după cum știți în timpul răz
boiului de eliberare multe 
ferme agricole au fost distruse. 
Din păcate, însă, asemenea 
centre culturale nu sînt atît 
de numeroase, cît să acopere 
toate necesitățile noastre.

— Un alt domeniu asupra 
căruia insistăm este combate
rea analfabetismului — a con
tinuat domnia sa. în momen
tul eliberării țării, 90 la sută 
din populație era neștiutoare

Numărul victimelor dezgro
pate de sub dărîmături la 
Khorassan se ridica la 400. 
Degajarea celor prinși sub dă
rîmături continuă la lumina 
reflectoarelor, astfel îneît se 
menționează că deocamdată 
este imposibil să fie precizat 
cu exactitate numărul celor 
dispăruți. Populația provinciei 
Khorsson din estul Iranului 
era de aproximativ 35 000 de 
locuitori, iar cutremurul a fost 
mai violent decît cel care în 
1962 a provocat peste 1 000 de 
victime. El s-a produs pe linia 
care traversează bazinul me
diteranean, trecînd prin Maroc 
(Agadir), Algeria( Orleans

Ville). Sicilia (Palermo), Gre
cia și Balcanii (Scoplje, în 
Iugoslavia), Anatolia și sudul 
Uniunii Sovietice (Tașkent).

Cutremurul s-a produs 
după-amiază, cînd o mare 
parte a populației, dintre care 
majoritatea sînt agricultori w? 
sau păstori, se aflau în afara 
locuințelor. De aceea, cea mai 
mare parte a victimelor ar fi ™ 
femei și copii. care, incercina sa nxeze nano-

Un amănunt atrage în mod țg jui într-o imagine, să desprin- 
deosebit atenția : cutremurul ’* ‘ ’ ’ * w ’ ’
de sîmbătă după-amiază a 
vut loc la aceeași dată și 
proximativ aceeași oră ca 
cel din 1962.

Trupele federale nigeriene

Nu sînt singurul călător străin 
care, încercînd sa fixeze Hano-
dă din tabloul său acel element 

_ care să sugereze și să evoce 
*, impunîndu-se ca 

marcă și ca simbol, se oprește 
la un cuvînt. Și cuvîntul acesta 

• e liniștea.
La Hanoi, sub un cer ireal de 

albastru, exasperant de albas-

S ® ansamblul, a— mnrn? câ
?i

•
 tru și parfumat, care-1 îndeam
nă pe european Ia evanescență,

La 2 septembrie se sărbătorește Ziua națio
nală a Republicii Democrate Vietnam. Cu acest 
prilej transmitem eroicului popor vietnamez un 
salut de frățească solidaritate, urarea de a ob
ține victoria deplină în lupta împotriva agre
siunii imperialiste.

Cu prilejul acestei sărbători, tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au trimis o telegramă tovarășilor 
Ho Și Min, președintele Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc flin Vietnam, președintele Republicii Democrate Viet
nam, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Republicii Democrate Vietnam, Fam Van Dong, 
primul ministru al Republicii Democrate Vietnam, în care se spune 
printre altele :

„Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia, întregul popor român urmăresc cu profundă simpatie și 
dau o înaltă apreciere luptei viteazului popor vietnamez pentru 
respingerea agresiunii imperialismului american și apărarea inde
pendenței țării, se bucură din inimă de succesele dobîndite, sub 
conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, în opera de 
construcție a socialismului în Republica Democrată Vietnam. 
România se pronunță pentru încetarea definitivă și ne
condiționata a bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam, 
oprirea agresiunii Statelor Unite ale Americii, retragerea tuturor 
trupelor străine din Vietnam, cere ca poporul vietnamez să fie 
lăsat, potrivit dreptului său sacru, să decidă de sine stătător, fără 
nici un amestec din afară, asupra propriilor destine.

întregul nostru popor își reafirmă hotărîrea sa fermă o- a-i 
acorda tot sprijinul material, moral, politic și îi urează din ..iftnă 
ca lupta sa dreaptă să fie încununată de succes".

De asemenea, Uniunea Generală a Sindicatelor din . Republica 
Socialistă România, Uniunea Tinerelului Comunist, Uniunea Aso
ciațiilor Studenților din România, Comitetul național pentru apara- 
rea păcii, Consiliul Național al Femeilor, au trimis telegrame de 
felicitare organizațiilor similare din Republica Democrată Vietnam.

de carte. în prezent ducem o 
vastă campanie în care toți 
cei care știu să scrie și să ci
tească sînt chemați în această 
luptă. Obiectivele economice 
pe care le vizăm solicită tot 
mai numeroase cadre. Pentru 
pregătirea acestor cadre atît 
de necesare, pentru lupta îm
potriva ignoranței și a incul
turii, am alocat din 1962, anual 
25 Ia sută din bugetul nostru 
național. In fiecare an asistăm 
Ia creșterea continuă a acestor 
fonduri. Se construiesc noi 
școli, licee. Numărul studenți
lor este în creștere. Depunem 
eforturi pentru adaptarea ac
tualului sistem de învățămînt 
condițiilor concrete algeriene. 
Un proiect în acest sens a fost 
propus de ministerul nostru.

împărtășind impresiile din 
țara noastră, dl. Abdel Krim 
Ben Mahmoud ne-a declarat:

— Personal sînt foarte fe
ricit de a mă afla din nou în 
România. De la prima mea 
vizită au trecut 15 ani. Am 
reîntâlnit orașul București cu 
multă bucurie. Cu ocazia ulti
mei vizite, ospitalitatea româ
nească s-a confirmat din nou. 
Am avut prilejul să remarc 
succesele de seamă pe care 
poporul român le-a obținut în 
ultimii ani. Am fost pur și 
simplu impresionați de voința 
și responsabilitatea conducăto
rilor români, a întregului po
por care perseverează în efor
turi pentru a face din România 
o țară prosperă.

Mulțumind prietenilor țo- 
mâni pentru prietenia și cor
dialitatea cu care au fost pri
miți în cursul scurtei lor vizite, 
oaspeții algerieni au urat po
porului nostru realizări și mai 
mari în viitor, transmițînd tot
odată un sincer salut tineretu
lui și sportivilor din România.

IOAN TIMOFTE

Potrivit unor știri transmise 
din Port Harcourt de agențiile 
de presă, forțele federale nige
riene au pătruns în orașul 
Aba, unul din ultimele puncte 
de rezistență ale trupelor bia-? 
freze. Ofensiva împotriva ora
șului Aba, care înainte de 
război avea o populație de 
130 000 de locuitori, fusese de
clanșată în urmă cu două săp-

Rezisțența îndîrjită a 
zădărnicită ™

dar pe care aleargă umbrele 
morții, singurii pe fețele căro- 

@ ra se citește alarma sînt, în 
nouă cazuri din zece, străinii. 
Fețele celorlalți sînt calme. Ce- 
lorlalți, cărora li s-a luat to- 

w tul, sau cel puțin se încearcă 
să li se ia, le rămîne liniștea. 

Liniștea străzilor goale, liniș
tea caselor cu obloanele trase, 
liniștea puternică a arborilor 

• giganți de tropice, pe care lu
mina atîrnă placid, neumbrită 
de nici o mișcare. Fiindcă ori- 

_ ce mișcare poate deveni o țintă

tămîni.
biafrezilor a fost
în urma unei lipse acute de 
armament. Prin căderea Abei, 
sub controlul forțelor biafreze 
nu se mai află decît două lo- 
calități importante : Umuahia, £ vie pentru avioanele morții, O 
„n<i. ca oflă nortmrnl oonorol mare p3rte a pjpuțației s-a e-

•
 vacuat, uzine și secții întregi 
au fost și ele evacuate ; au fost

ti nd e se află cartierul general 
al colonelului ' Odumegwu 
Ojukwu și Owerri. Ele sînt si
tuate la 40 și respectiv 55 km 
nord de Aba.

mare parte a populației s-a e-

pe sub becurile puține, pe sub 
ferestrele camuflate care spo
resc întunericul

Liniștea străzilor din Hanoi 
și, mai presus de toate, liniștea 
oamenilor. A acestor oameni pe 
fețele cărora nu se citește nici 
o alarmă și nici o febră, ci nu
mai o încordare ca de oțel. 
„Nervii de oțel ai Hanoiului", 
cum scria un ziarist francez. 
Bombardat sălbatic de cîteva 
ori, trezindu-se dimineața în 
vuietele sirenelor ce anunță a- 
vioanele agresoare și trezin
du-se noaptea în aceleași aver
tismente lugubre, Hanoiul a 
opus faimoasei mașini de război 
a S.U.A., acestei teribile și te
rifiante mașini care s-a 
mișcare ca să-1 distrugă, 
de liniște.

Liniștea Hanoiului...
„Orașul e înconjurat 

centură a morții", transmit 
respondenții de presă, în acom
paniamentul avioanelor ameri
cane de recunoaștere care pa
trulează pe-aproape, și cuvinte
le acestea sună straniu aici, în- 
toreînd ecouri de liniște. Plan-

pus în 
un zid

de O 
co

re, pleacă apoi mai departe, cu 
pasul calm, moale, foșnit, al 
ierburilor ce năpădesc pretutin
deni.

Centură a morții. Moartea 
vine de departe. Departe în 
spațiu, departe în timp. între 
Hanoi și New York sînt cîteva 
seci de mii de kilometri. O bom
bă brizantă de 500 sau 1 000 kg. 
străbate întreg Pacificul, ca sa 
distrugă casa dc pămînt a unui 
,,culi“ din periferiile hanoiene 
(care-și va face, foarte curînd, 
o casă nouă, de piatră). „Bull- 
pup“-uri teleghidate, bombe cu 
aripi capabile să provoace seis
me pînă la 30 metri adîncime. 
vin de la zeci de mii de kilome
tri ca să distrugă o șosea, un 
pod de bambus sau un tronson 
de cale ferată (ce vor fi repa
rate în cîteva ore), iar avioane 
costisitoare și piloți dc elită 
străbat oceanul ca să coboare, 
cu riscuri mari, în picaj, asu
pra unui camion ce transportă 
mărfuri (și a cărui sarcină 
utilă, de o tonă, poate fi pre

©

Deschiderea Știri contra3 ZIDUL LINIȘTII
Reportaj din R. D. Vietnam de Ilie Purcaru

• INTR-UN comunicat al Mi
nisterului de interne din Re
publica Arabă Yemen difuzat 
de posturi de radio Sanaa se a- 
rată că a fost descoperit și a- 
restat un grup rebel care ac
ționa în capitala țării. Șeful a- 
cestui grup, Abdullah Ghurba, 
avea strînse legături cu Arabia 
Saudită.

Totodată, se anunță că a fost 
întrunit, sub președinția șefului 
statului, Hassan Al Amry, co
mitetul militar suprem înființat 
recent care a analizat măsurile 
ce trebuie luate după luptele 
sîngeroase din ultimele zile. Si
tuația în prezent la Sanaa ca și 
în restul țării a revenit la nor
mal.

• AUTORITĂȚILE italiene 
au remis duminică companiei 
israeliene „El Al“ avionul 
„Bocing 707“ deviat în urmă cu 
cinci săptămîni Ia Alger de 
membrii unei organizații de re
zistență palestiniene. La puțin 
timp după aceea, avionul israe- 
lian a părăsit Roma îndreptîn- 
du-se spre Tel Aviv.

Avionul și cei 12 cetățeni is- 
raelieni reținuți la Alger — pa
sageri și membri ai echipajului

de la Leipzig
LEIPZIG 1. — Coresponden

tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite : După ce sîmbătă seara 
a avut loc la Opera din Leip
zig deschiderea festivă a edi
ției de toamnă a Tîrgului in
ternațional de la Leipzig, du
minică s-au deschis porțile 
Tîrgului pentru public. La des
chiderea oficială âu participat 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. și alte numeroase per
sonalități din conducerea de 
partid și de stat a R.D.G. Așa 
cum a devenit tradițional, edi
ția de toamnă are și în acest 
an caracterul unui tîrg al bu
nurilor de larg consum. După 
datele oficiale comunicate în 
cadrul unei conferințe de pre
să, în acest an expun la tîrg 
6 500 de firme din 55 de țări.

Republica Socialistă Româ
nia participă la această ediție 
a Tîrgului de la Leipzig cu 
exponate în șase ramuri și a- 
nume: bunuri de consum teh
nic, produse textile, produse 
agroalimentare, cărți, artiza
nat și, pentru prima oară la 
Leipzig, cu mobilă. Produsele 
românești se bucură de mare 
atenție din partea specialiști
lor și vizitatorilor.

® desființate și piețele, cu orgiile 
lor de culori și de sgomote

•
 pentru a se evita orice aglome
rare de oameni, deci orice țin
tă, și singurii trecători, alături

•
 de patrulele de ostași și de 
membrii miliției populare, sînt 
bătrînii vînzători ambulanți, de 
legume și fructe, salarizați de 
stat, bătrîni și bătrîne cu fețe 
w emaciate, în șalvari și tunici de 
mătase neagră, care se strecoa- 

• ră în umbra zidurilor cocîrjați 
sub povara coșurilor. Liniștea 
serilor, cînd vîntul Pacificului 
umezește aerul și descoperă 
stelele, cînd se deschid magazi- 
nele, cinematografele, expoziții- 
le și restaurantele, cînd oame
nii apar nu se știe de unde, se 

logică" par să fi încetat cu totul ® fao se plimba tăcuți
în cursul zilei de duminică. Pos
tul de radio din Brazzaville a A 
menționat totodată că tabăra ™ 
respectivă a fost ocupată și că o 
parte din cei „rătăciți" au reușit A 
să se refugieze în junglă, iar 
alta a fost arestată. Postul de ra
dio a precizat, de asemenea, că 
comandantul rebelilor este 
Anege Diawara, fost comandant 
al așa-numitei apărări civile.

în țară însă situația continuă 
să rămînă confuză, iar o știre 
transmisă de corespondentul a- 
genției France Presse informea
ză că, potrivit unor știri necon
firmate, președintele țării Debat 
ar fi fost silit să renunțe la 
parte din prerogativele sale.

Brazzaville
Din Brazzaville continuă 

să sosească știri contra
dictorii, dar cea mai mare 
parte a corespondenților 
de presă apreciază că situ
ația este în curs de nor
malizare.

Ciocnirile înregistrate în ul
timele două zile între trupele 
fidele guvernului și tinerii retrași 
în așa-numita „tabără meteoro-

pe străzi, pe alei, prin parcuri,

Un tîriăr în uniformă kaki și cu

— sosiseră la aeroportul Leo
nardo da Vinci din Roma în 
cursul zilei de sîmbătă.

„PREMIERĂ MONDIALĂ7'
O SERIE de transplantări a 

lost realizată sîmbătă la spita
lul metodist din Houston (Texas), 
înregistrîndu-se ceea ce este 
numit în mod obișnuit o „pre
mieră mondială". Cinci echipe 
de chirurgi au efectuat patru 
grefe simultane, transplantând 
inima, rinichii și plămînii unei 
femei decedate la patru persoa
ne diferite. Operațiile, la care 
au participat 75 de medici, anes-

teziști, infirmiere și tehnicieni, 
s-au desfășurat sub supraveghe
rea directă a cunoscutului chi- Mk 
rurg cardiolog dr. Michael De- “ 
bakey.

Un buletin medical dat p- 
blicității la 12 ore după efectu
area operațiilor, anunță că sta
rea tuturor celor patru „primi
tori11 ai noilor organe este sa
tisfăcătoare.

• LA SALONIC au început 5”
duminică lucrările primei întîl- 1
niri internaționale pentru dez
voltarea regională la care par- âQk 
ticipă delegații din 29 de țări. “ 
România este reprezentată de 
un observator. @

la Siena lucrările celei de-a

tat între ape, între lacuri și flu
vii pe care lunecă lent șampane 
și jonci încărcate cu orez sau 
lemn prețios de esență nobilă, 
orașul n-a avut niciodată cen
turi, fiindcă centurile care sînt 
fluviile sînt albastre, frumoase, 
miniaturale și calme, ele nu 
sînt altceva decît niște semne 
decorative de punctuație, 
rizînd lectura unui peisaj 
crom și complex.

Orașul se expune liber 
lui, junglei, cîmpiei din 
Cîmpia intră fără să cunoască 
bariere, străbate în voie străzi
le strimte, mărginite de clădiri 
cu un singur etaj, poposește o 
clipă pe țărmul lacurilor, în
conjoară arborii mango, plata
nii și palmierii ce-și proiectea
ză umbrele pe fațadele colorate 
viu ale caselor din vechi cartie-

favo- 
poli-

ceru- 
jur.

luată ușor de patru bicicliști). 
Moartea vine de departe, ca să 
se izbească de zidul liniștii.

Moartea vine de departe, de 
foarte departe. Departe în spa
țiu, departe în timp. în anul 
545, regele Ly Bon a fundat 
aici o cetate — capitala de mai 
tîrziu — ca bastion de luptă îm
potriva năvălitorilor Liang, 
coborîți dinspre munții din 
Nord. Devastat de nenumărate 
războaie, pîrjolit de sute de 
ori, în luptele dintre dinastiile 
feudale, orașul nu mai păstrea
ză decît foarte puține dintre 
vechile sale palate și monumen
te. Unul din aceste monumen
te este pagoda Tran Vo, con
struită în anul 1010, cînd rege
le Thai To proclama actualul 
Hanoi capitală, sub numele de 
„Thang Long“ („orașul drago
nului zburător"). Hanoiul, ca

orice capitală a lumii, reprezin
tă istoria invizibilă, trecutul. 
Reprezintă, în același timp, pre
zentul care transformă ciclul, 
dă curs unor evoluții nebănuite. 
Nu departe de pagoda Tran Vo, 
în centrul orașului, pe o mică 
insulă dc lingă țărmul lacului 
Hoan Kiem (celebrul „lac al 
spadei restituite", nume care nu 
știi dacă e pașnic sau sîngeros), 
se află „Templul Literaturii", 
construit în anul 1070 în onoa
rea lui Confucius. Prin feres
trele mici, lumina pătrunde 
misterioasă în golul strimt al 
pereților vechi, tapetați cu sem
ne misterioase. Pășind în acest 
sanctuar, am întâlnit un grup de 
tineri, băieți și fete, în fața u- 
nor planșe de desen fixate pe 
trepiede metalice : erau lucră
torii unui institut de proiectări, 
refugiați aici dintr-un sediu 
central, expus, prin proporții
le sale, atacurilor.

Am sosit la Hanoi în septem
brie, în această lună cu Ioc a- 
parte în configurația anotimpu
rilor acestei țări. în septembrie, 
cînd Vietnamul de Nord serbea
ză Ziua Republicii și a Indepen
denței.

Septembrie, cer somnoros, 
căldură grea care-ți apasă piep
tul ca un plumb. Se apropie se
zonul uscat. Ultimele ploi cad în 
trîmbe puternice, de cîteva ori 
pe zi, ascunzînd orașul într-un 
fum violet. Ghicești pe-aproape 
cîmpiile care freamătă și re
nasc plantele care cresc enor
me, cu cîțiva centimetri pe 
ceas. îndată, soarele descoperă 
orașul în poleiri orbitoare, tot 
ce are puțină lucire iradiază, 
orice veleități a umbrei pare 
distrusă definitiv. Un camion 
blindat, remoreînd un tun ca
muflat cu frunze, trece huruind 
asurzitor pe o stradă dosnică, 
îndreptîndu-se spre marginea 
orașului.

Pe cerul ireal de albastru a- 
leargă umbrele morții. Dar oa
menii de jos, ostașii care pă
zesc orașul, muncitorii angajați 
cu însuflețire în sporirea con
strucției economice, femeile 
ce-si alăptează copiii în adăpos
turile subpămîntene, ridică în
tre ei și agresor un zid de liniș
te. O liniște a forței unite, a 
demnității și a încrederii, a unei 
puternice și emoționante încre
deri în victorie și în viitor.

americane șî concentrarea de armament mo
dern nu reușesc să modifice evoluția unui 
război in care ultimul cuvînt îl va avea se
tea de libertate a poporului Vietnamului de 
sud. Thieu și Ky constată, ca și protectorii 
lor, că un guvern instalat de baionetele stră
ine nu are șanse de supraviețuire. Forța 
Frontului Național de Eliberare constă în 
sprijinul poporului, în larga alianță a tuturor 
patrioților sud-vietnamezi hotărîți să conti
nue lupta pînă Ia victoria deplină. Lupta 
aceasta dreaptă găsește sprijinul tuturor for
țelor iubitoare de pace din lume, al tuturor 
celor ce năzuiesc ca planeta noastră să fie 
ferită «de urgia războiului. Poporul român, 
tînăra sa generație, își afirmă solidaritatea cu 
lupta pe care poporul vietnamez o 
pentru apărarea ființei sale naționale, 
tru dreptul sacru de a-și hotărî singur 
ta, fără amestec din afară. Nguyen 
Van, șeful Reprezentanței permanente

nul care a trecut a dovedit că poporul sud- 
vietnamez nu poate fi îngenuncheat prin 
forța armelor și că Frontul Național de Eli
berare este reprezentantul autentic al aces
tui curajos popor. în lupta împotriva agre
siunii, baza de masă a F.N.E. se lărgește, 
noi forțe se alătură cauzei pentru care au 
militat și militează grupările patriotice, de 
diferite tendințe, unite în cadrul Frontului 
Național de Eliberare. O mișcare născută în 
focul luptei pentru libertate este Alianța

__ ___  ... __ ______ _ __ decorații 
prinse pe piept (din biografia sa am aflat doar 

@ că luptase în delta Mekongului și la Khe 
Sânii) mi-a oferit o broșură. Pe coperta sim
plă, austeră, numai cîteva cuvinte: „Pro
gramul politic al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud". Tînărul care 
părăsise pentru puține zile frontul din jun
glă pentiu a lua parte Ia o reuniune interna
țională pe continentul nostru, mi-a vorbit 
cu înflăcărare despre acest document: 
„Programul politic al F. N. E. a avut un 
răsunet puternic în Vietnamul de sud pen
tru că reflectă cu fidelitate năzuințele poporu
lui nostru. L-au primit cu încredere și a- 
probare nu numai locuitorii zonelor elibe
rate, ci și cei care mai trăiesc pe teritoriul 
controlat de inamic, pentru că fiecare sud- 
vietnamez cinstit a găsit în acest document 
o expresie a propriilor sale aspirații".

Un an s-a scurs de cînd, în cadrul unui 
congres extraordinar, a fost adoptat progra
mul politic al Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, influența exercita
tă de acest document dovedindu-se a fi pe 
măsura importanței sale. în multe țări, pe 
toate continentele, programul politic al
F.N.E. a format obiectul unor co-

Pu" @ mentarii și de fiecare dată s-a fap-
ctu~ tul că documentul ilustrează o etapă supe- 

rioară a luptei forțelor patriotice din Vietna- 
@ mul de sud. Drumul spre făurirea unui 

Vietnam de sud democrat, pașnic, prosper, 
spre reunificarea pașnică a țării, este un 
drum presărat cu multe obstacole. Progra
mul F.N.E. cheamă la înfrîngerea agresori
lor americani, înlăturarea administrației ma- 

1 rionetă, crearea unui guvern democratic, re
prezentativ, pe baza unei largi coaliții na
ționale, prin alegeri generale libere, pe baza 
votului universal, egal, direct și secreț. Pro
gramul politic al F. N. E. supunînd unui 
examen atent și profund realist situația din 
Vietnamul de sud, reliefează sarcinile pri
mordiale în toate sectoarele — politic, eco
nomic și social, schițează direcțiile princi
pale ale dezvoltării unui Vietnam de sud 
independent și democratic, ale politicii sale 
externe de pace și neutralitate. în același 
timp, programul reafirmă hotărîrea de a lup
ta pînă la capăt, cu prețul oricăror sacrifi
cii, pentru a infringe pe intervenționiști. A-

79-aLa 29 august s-au deschis 
sesiuni a Consiliului Executiv al UNESCO. România, care este 
membră a Consiliului Executiv, este reprezentată de acad. An- W 
drei Oțetea și de Valentin Lipatti, delegatul permanent al țării 
noastre la UNESCO.

în prima parte a sesiunii, Consiliul Executiv va examina sta- @ 
diul actual de realizare a campaniei internaționale întreprinsă 
de UNESCO pentru salvgardarea și restaurarea operelor de 
artă din Florența și Veneția. în intervenția sa, acad. Andrei @ 
Oțetea a sprijinit propunerile directorului general al UNESCO S80’ 
cu privire la desfășurarea pe viitor a acestei campanii. Consi
liul a adoptat în unanimitate o rezoluție cu privire la măsuri-A 
le necesare realizării acestei campanii.

0 FORȚA

DE
A

NEÎNVINS
forțelor naționale democratice și pașnice din 
Vietnamul de sud, al cărui program politic 
abordează trei probleme fundamentale : sal
varea națională, reconstrucția națională și 
reunificarea țării. Alianța a decis să-și con
juge acțiunile cu F.N.E. în lupta de elibe
rare națională, pentru a realiza un Vietnam 
de sud independent, liber, democratic, paș
nic, neutru și prosper.

Șirul nesfîrșit de bătălii care s-au desfă
șurat pe întregul teritoriu sud-vietnamez au 
arătat că forțele patriotice dispun de un po
tențial ofensiv în creștere, că sînt capabile 
să dea grele lovituri intervenționistilor stră
ini. Nici măcar la Saigon inamicul nu se a- 
flă în siguranță. Sporirea efectivului trupelor

duce 
pen- 
soar- 
Duc 

a 
F. N. E. din Vietnamul de sud în România a 
exprimat aprecierea că „stabilirea Reprezen
tanței permanente a Frontului Național de 
Eliberare reprezintă o dovadă elocventă a 
solidarității și a sprijinului acordat de par
tidul, guvernul și poporul român, față de 
poziția de luptă împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională, F/iWfâVm „ 
Național de Eliberare și poporului siidfviet
namez".

Cauza păcii și securității popoarelor im
pune încetarea definitiva a bombardamente
lor americane asupra Republicii Democrate 
Vietnam, oprirea agresiunii Statelor Unite 
ale Americii, retragerea trupelor americane 
și satelite din Vietnamul de sud, respectarea 
acordurilor de Ia Geneva din 1954, pentru 
ca poporul vietnamez să-și rezolve singur, în 
mod suveran, problemele sale vitale.

Poporul Vietnamului de sud duce o lup
tă grea, dificilă, plină de abnegație. Sîntem 
convinși că aspirațiile poporului vietnamez 
care își găsesc expresie cu claritate în pro
gramul Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud și în poziția guvernului 
Republicii Democrate Vietnam se vor îm
plini, că nobila cauză pentru care poporul 
Vietnamului sîngerează va birui.

M. RAMURĂ
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