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CLUJ
Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

tovarășii Gheorghe Apostol șl Manea Mănescu, au 
sosit într-o vizită de lucru în județul Cluj pentru 
a se sfătui cu activul de partid și de stat, cu oamenii 
muncii din industrie și agricultură, cu intelectualii, 
asupra activității consacrate îndeplinirii sarcini
lor trasate de cel de-al IX-lea Congres și de Con
ferința Națională a P.C.R., de ultimele hotărîri ale 
partidului și guvernului.

Cuvintarea tovarășului
icolae Ceaușescu

V

SUB SEMNUL
UNITĂȚII DE SIMȚIRE Șl VOINȚĂ

însoritele meleaguri ale județului Cluj, ridicate în anii socialismului la noi străluciri care le-au situat printre puternicele cetăți ale industriei, culturii și științei românești, au trăit clipe de unanimă bucurie.Orele 9,30. La intrarea în județul Cluj așteaptă mii de cetățeni din Cîmpia Turzii și comunele vecine care salută cu ovații și urale puternice sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășilor Gheorghe Apostol și Manea Mănescu. Tovarășul Aurel Duca, prim-se- cretar al comitetului județean de partid și președinte al consiliului popular județean, aduce conducătorilor de partid și de stat salutul și urarea „Bun sosit în județul Cluj Se află de față membri ai comitetului județean de partid, ai consiliului popular județean, numeroși activiști ai organelor locale de partid, de stat și obștești. Pîinea și sarea sînt oferite înalților oaspeți o dată cu buchete de flori proaspete, expresie a dragostei înflăcărate pe care oamenii muncii din acest colț al patriei, români, maghiari și de alte naționalități, o poartă conducătorilor Partidului Comunist Român, ai României socialiste. 1întîlnirea cu oamenii muncii din județul Cluj începe sub semnul unanimității de gînd, simțire și voință a miilor de oameni veniți să-și exprime h'otărîrea lor de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului nostru comunist, adeziunea lor deplină la poziția și inițiativele P.C.R., menite să consolideze relațiile internaționale dintre partidele comuniste și muncitorești, prietenia dintre țările socialiste.Prim popas la „Industria sîrțnei", puternică unitate industrială care și-a cucerit an de an un bineme-

ri'tat prestigiu prin produsele de calitate, prin energia cu care harnicul colectiv de aici promovează noul. Oaspeții sînt salutați de Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice;, de Ion Oniga, secretarul . comitetului orășenesc de partid, Ion Stanatiev, directorul general al întreprinderii, de alte cadre de conducere.■Directorul general al uzinei informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că de la ultima sa vizită și pînă acum colectivul de muncitori și tehnicieni de la „Industria sîrmei“ și-a făcut cu cinste datoria, obținînd în primele cestui an o creștere sută a producției de aceeași perioadă cut. A început construirea unor noi obiective importante, printre care: trăgătoria de oțel tare, fabrica de cabluri de tracțiune, secția de flux de sudură. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol și Mânea Mănescu se opresc mai întîi în vasta hală a trăgătoriei de oțel tare, o construcție modernă care a fost ridipată, ca și celelalte obiective, într-un timp record.Specialiștii prezintă parametrii acestei noi unități care va dispune de o dotare de înaltă tehnicitate. Aproximativ jumătate din utilaje sîht livrate de industria românească.în ceea cabluri de mează că la sfîrșitul anului aceasta să intre în probe tehnologice. De o atenție deosebită se bucură și celelalte o- biective aflate în construcție, noul laminor, care va ‘fi unul dintre cele mai •eficiente atît în ceea ce privește capacitatea cît și vitezele de laminare. Ne-am propus —

8 luni ale a- cu peste 8 la globale, față a anului tre-

ce privește fabrica de tracțiune, ■ gazdele infor- se preconizează ca pînă

infor-

Dragi tovarăși,Doresc, mai întîi, să vă mulțumesc pentru primirea pe care ne-ați făcut-o, pentru manifestarea caldă a sentimentelor față de partidul nostru, față de conducerea sa, față de politica sa marxist-leninistă. în acestea noi vedem o expresie a încrederii dv. nestrămutate, ca și a întregului nostru popor, în partidul comunist, în Comitetul său Central, care duc o politică ce pornește neabătut de la interesele fundamentale ale întregului nostru popor .și corespunde pe deplin acestor interese, cauzei socialismului, (aplauze puternice).Totodată, dați-mi voie să vă transmit dv., tuturor locuitorilor municipiului Turda, felicitări și un salut din inimă,, călduros, din partea Comitetului Central, a Consiliului de Stat și a guvernului patriei noastre, (aplauze, urale).Am vizitat azi una din uzinelg dv., aflată în plină dezvoltare. Am ascultat pe- tovarășii care au luat aici cuvîntul și ne-au înfățișat aspecte din realizările lor, aspecte ale eforturilor eroice pe care le depun colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile Turdei pentru a da viață planului cincinal, a îndeplini sarcinile ce le. revin în cadrul programului de înflorire a patriei elaborat de partid. Comitetul Central al partidului apreciază în mod deosebit activitatea pe care o desfășoară colectivele muncitorești din acest vechi centru al clasei muncitoare din țara noastră și le urează tuturor noi și' noi succese în această activitate. (aplauze, urale).Am ascultat pe directorul Liceului ,,Mihai Viteazu", care ne-a vorbit despre preocuparea cadrelor didactice ale acestui liceu ca și din celelalte licee 'și școli din Turda pentru educarea copiilor, a tineretului în spiritul ideilor mărețe ale socialismului, ale patriotismului socialist, ale frăției și solidarității internaționaliste cu toate popoarele care luptă pentru socialism, pentru

călduroasă social și pentru pace, putut da seama de re- aceștei activități edu- în felul în care tineretul din municipiu își manifestă încrederea și atașamentul față de partidul nostru, față de politica sa, știind că aceasta le asigură viitorul fericit, (aplauze entuziaste).Doresc să exprim tuturor cadre- . lor didactice felicitări și să le urez noi succese în activitatea lor, să-j felicit totodată și pe tineri pentru sîrguința cu care învață spre a-și însuși cele mai noi cuceriri ale științei,- o cultfiră bogată, știind că ' numai așa vor putea deveni buni cetățeni ai patriei noastre, capabili să ducă mai departe făclia dreptății, a libertății și progresului material și spiritual, să ridice România socialistă pe culmile tot mai înalte ale civilizației, (aplauze, urale).în Turda trăiesc și muncesc laolaltă muncitori și intelectuali români, maghiari, germani și de alte naționalități. De altfel, împreună ei au făurit, de-a lungul veacurilor, tot ceea ce există pe aceste meleaguri. împreună ei au reușit să obțină mari succese în anii construcției socialiste și împreună ei înfăptuiesc sarcinile trasate de cel de-al IX-lea Congres al partidului, contribuie ca țara noastră să devină tot mai bogată, iar viața poporului tot mai îmbelșugată. în a- ceastă unitate și muncă înfrățită a poporului constă forța de neînvins ' a patriei noastre socialiste. ■' (aplauze puternice).Putem să privim, pe drept cu- vînt, cu mîndrie la ceea ce am înfăptuit în acești ani. Sînt. lucruri care vorbesc despre hărnicia muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregului popor, despre capacitatea oamenilor muncii ca, odată deveniți stăpîni pe soarta lor și avînd posibilitatea de a-și făuri în mod liber și conștient propriul destin, să transforme în mod radical întreaga viață și întreaga înfățișare a țării noastre. Sînt realizări care fac cinste poporului român și arată că el își îndeplinește

progres Ne-am zultatele câtive
sarcina primordială — de a obține , succese cît mai mari în construcția socialistă', aducînd in acest fel o contribuție activă la cauza generală a socialismului în întreaga lume, (aplauze, urale).Este adevărat că în munca noastră am avut și avem și lipsuri. Nu o dată partidul, conducerea sa s-au referit la asemenea Mpsuri, greșeli sau neajunsuri, le-au ■ dezvăluit și criticat public, chemînd partidul, întregul popor să acționeze pentru lichidarea dor grabnică, spre a așeza pe temelii cît mai trainice procesul de făurire a unei vieți tot mai bune, de lărgire continuă a democrației socialiste, încît fiecare cetățean să se bucure din plin de roadele socialismului. Știți bine că partidul nostru este acela care a luat . inițiativa și își manifestă hotărîrea de a face totul pentru ea niciodată să nu se mai repete greșelile, neajunsurile sau | unele abuzuri săvîrșite în trecut, de a face totul pentru întărirea legalității socialiste, pentru înfăptuirea principiilor umanismului, asigurînd participarea activă a tuturor cetățenilor patriei la elaborarea și traducerea în viață, din convingere și în mod conștient, a politicii partidului. în aceasta, tovarăși, constă esența democratismului nostru socialist, (aplauze puternice).Partidul Comunist Român, acțio- nind. pentru dezvoltarea continuă a. societății socialiste în patria noastră, pentru ridicarea nivelului de viață al poporului, dorește, și. este hotărît' Să ‘ întărească neîncetat prietenia, cooperarea și colaborarea eu toate țările socialiste, știind că această unitate și colaborare constituie o-chezășie a mersului înainte al fiecărei țări socialiste, un izvor al forței întregului sistem socialist mondial, (aplauze, urale).Noi considerăm drept o nece- I sitate ca între țările socialiste să | se dezvolte relațiile de prietenie și I unitate, să se multiplice legăturile, I să se facă schimburi de experiență I

Congresul al IX-lea al partidului și plenarele ulterioare ale C.C. al P.C.R. au subliniat că sporirea neîntreruptă a productivității muncii constituie un factor fundamental al dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, o latură esențială a modernizării și ridicării eficienței generale a întregii economii. In industria minieră, înfăptuirea consecventă a acestui obiectiv de prim ordin capătă sensuri mai largi și o rezonanță deosebită, <dat fiind faptul că în această ramură manopera reprezintă astăzi aproximativ 50 la- sută din totalul cheltuielilor de producție. Creșterea . accentuată a productivității muncii are astfel efecte favorabile multiple, atît asupra sporirii producției de cărbune și minereuri, cît și asupra reducerii, prețului de cost al produselor respective și, implicit, asupra majorării volumului acumulărilor bănești obținute de întreprinderile miniere.Cîteya cifre sugestive demonstrează că unitățile din industria minieră își îndeplinesc întocmai sarcinile care le revin în actualul cincinal în domeniul ridicării nivelului productivității muncii. După rezultatele din primul semestru, se estimează că productivitatea muncii pe ansamblul industriei miniere va fi anul acesta cu 25 la sută mai mare față de realizările din anul 1965. în primele șase luni din 1968 s-au folosit pe total exploatări, pentru extracția a 1 000 tone cărbune, un număr de 635 posturi, față de 862 posturi utilizate în anul 1965. Calculele arată că pentru a realiza producția de cărbune prevăzută pentru acest an, cu un randament mediu egal cu cel de

acum trei ani, ar fi fost nevoie în plus de circa 17 000 muncitori numai în ramura carboniferă. Merită relevat și faptul că aproape întregul spor de producție în industria minieră, care se cifrează la circa 1 miliard de lei în primii doi ani și jumătate din acest cincinal, comparativ cu anul 1965, a fost obținut în mare măsură pe seama creșterii productivității muncii. Aceste rezultate sînt nemijlocit legate de promovarea largă a progresului tehnic în industria minieră.Orientarea dată de partidul nostru de a se introduce în toate ramurile producției materiale ceea ce este nou, înaintat în tehnica contemporană și-a găsit o aplicare perseverentă și în industria minieră. Pe baza fondurilor materiale și financiare alocate de statul nostru pentru dezvoltarea și modernizarea a- cestei industrii, gradul de dotare cu utilaje și mecanisme de înaltă tehnicitate a crescut mult în ultimii ani. întreprinderile noastre dispun azi de numeroase mașini de încărcat în galerii, mașini de încărcat cu siloz, combine de abataj și de înaintare etc., ceea ce face posibilă ușurarea efortului fizic al muncitorilor, reducerea muncii manuale la operațiile grele și cu volum mare de muncă. La încărcarea cărbunelui și sterilului în galerii, nivelul de mecanizare a fost, în primul semestru din acest an, cu 58 Ia sută mai mare față de realizările din 1967, iar prin introducerea 1 combinelor la lucrările din a- bataje, cantitatea de cărbune tăiată
ing. Ion OPRIȘOR
director în Ministerul Minelor(Continuare în pag. a Vl-a)

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
SANTIAGO CARRILLOIncheindu-și vizita pe care a făcut-o în țara noastră la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, a părăsit vineri la amiază Capitala.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost salutat de to

varășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv,1 al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R,, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
PLECAREA TOVARĂȘULUI

ERMENEGILDO GASPERONIVineri la amiază a părăsit Capitala tovarășul Ermenegildo Gasperoni, secretar general al Partidului Comunist din Republica San Marino, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.Oaspetele a fost salutat la plecarea de pe aeroportul Băneasa de

tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihal Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei „Lupta de clasă", Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

(Continuare în pag. a II-a)(Continuare în pag. a ll-a)

Cluj. In timpul marelui miting popular din Piața Libertății

Nave livrate 
înainte de termen
Șantierul din Brăila a livrat înainte de termen un nou grup de nave pentru flota noastră comercială și export. Printre a- cestea sînt două șlepuri de cite 1 700 tone pentru mărfuri generale și patru complexe fluviale, alcătuite din cite două corpuri. Anul acesta, producția șantierului brăilean s-a remarcat prin- tr-o micșorâre continuă a termenelor de livrare față de cele planificate, ca urmare a perfecționării metodelor de construcție, a unei mai bune organizări a muncii și folosirii judicioase a forței de muncă, mijloacelor și spațiilor de producție.Sintetizînd rezultatele, de la începutul anului și pînă în prezent au fost livrate peste plan un complex fluvial de 900 tone, un șlep de 1 700 și cinci șalupe de 150 C.P. (Agerpres)

ÎN PRODUCȚIE:
Noi instalații 

petroliereîn bazinul petrolifer din Moldova au intrat în funcțiune noi capacități de producție, care vor contribui la mai buna valorificare a zăcămintelor de țiței și gazelor de sondă. In zona Dofteana a fost construit un parc de instalații de mare capacitate pentru separarea țițeiului de alte produse, la care au fost conectate 24 sonde. Tot aici a fost dată în exploatare o nouă stație de compresoare cu o capacitate de captare și Drelu- crare a 180 000 mc gaze de sondă pe zi. Noilor instalații li se adaugă doua stații de epurare a apei, avînd o capacitate de 1 000 mc pe zi fiecare, cantitate ce va fi reintrodusă în procesele de injecție în vederea menținerii presiunii de zăcămînt.(Agerpres)
W- &■>'. -aSaa

Se dezvoltă mina BălanLa mina Bălan din masivul Hășmașu Mare s-au încheiat lucrările de săpare și echipare a primului puț de extracție de suprafață. Puțul are o adîn- cime de 360 m și dispune de o mașină de extracție de mare capacitate. Avantajul noii construcții constă în descongestionarea transportului subteran, minereul ajungînd la instalațiile de preparare într-un timp mult mai scurt, asigurînd, tot

odată, accesul și transportul personalului și materialelor la mina Bălan II. Obiectivul este cuprins în programul de dezvoltare a întreprinderii miniere Bălan pe perioada 1966—70, în care se va dubla capacitatea sa de producție. Concomitent au fost începute lucrările unei noi uzine de preparare a minereului, cu trei linii tehnologice de flotare.
A
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Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la Turda
(Urmare din pag. I)în toate domeniile de activitate în- cît fiecare popor să poată prelua din această experiență ceea ce consideră bun și util pentru sine, spre a îmbunătăți activitatea de construire a orînduirii socialiste. Noi așa procedăm, și așa vom proceda în continuare. Desigup, în ceea ce privește țara noastră, cel ce cunoaște cel mai bine realitățile României este poporul român. Partidul Comunist Român, conducerea sa, și numai noi putem stabili cum să acționăm, cum să organizăm mai bine viața socială pentru a asigura mersul tot mai hotărît înainte pe calea construcției socialiste. Judecătorul suprem al politicii partidului este poporul, sînt clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, sînt toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, îndreptățiți să aprecieze și să se pronunțe dacă politica noastră corespunde sau nu intereselor lor. Trebuie să spunem, tovarăși, că în aceste zile am putut simți încă o dată, din plin, aprobarea unanimă de care se bucură politica partidului din partea întregului nostru popor, (aplauze, urale).întîlnirile pe care tovarășii din conducerea de partid și de stat le au' în aceste zile cu oamenii muncii' din întreaga țară prilejuiesc, într-un anumit fel, prezentarea u- nui raport în fața poporului, chemat să judece dacă hotărîrile luate corespund voinței și intereselor sale. De aceea, noi vedem în a- probarea deplină pe care am găsit-o la oamenii muncii, în adeziunea lor entuziastă o garanție a justeții politicii noastre, un izvor

/

pe care con-întreprinderii, Ion Stanatiev,

(Urmare din pag. I)I*' ...... ...'inează directorul general — ca anul viitor să producem 6 0Q0 tone de laminate. în ansamblu, capacitatea de producție a uzinei se va dubla iar investițiile se vor amortiza într-un timp scurt. — „Nimic nu vă împiedică să reușiți", remarcă tovarășul Ceaușescu.In continuare sînt vizitate lami- noarele, secția de bare trase. Con
ducătorii de partid- șt-de- stat': discutai cu.-specialiștii ;și. muncitorii 
acestei secții despre calitatea produselor care sînt expuse la intrarea în fiecare secție.Vizita prilejuiește momente de aenldă și emoționantă întîlnire cu muncitorii uzinei, care înconjoară cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți conducători de partid și de stat, aclamîndu-i, exprimîndu-și prin manifestări grăitoare bucuria de a-i vedea din nou printre ei. Se adresează cuvinte de salut, sînt rostite din a- dîncul inimii uralele : „Să ne trăiți, tovarăși dragi i", „Facem zid în jurul partidului", „Sîntem mai uniți și mai hotărîți ca oricînd".Mulțumind tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru această nouă vizită, pentru atenția ducerea partidului și statului o acordă dezvoltării directorul general, exprimă angajamentul întregului colectiv de a ridica pe noi trepte de calitate producția, de a lupta cu toată energia pentru îndeplinirea sarcinilor pe care partidul și statul nostru le-au încredințat și Ie vor încredința și de aici înainte-muncitorilor și specialiștilor u- zinei. El exprimă în numele întregului colectiv adeziunea deplină, fermă, la politica internă și externă a partidului și statului, închinată în întregime slujirii intereselor vitale ale poporului nostru, cauzei socialismului și păcii în lume.■ In ovațiile celor peste 3 000 de muncitori adunați în curtea uzinei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, luind cuvîmul, în încheierea vizitei, a spus:Doresc, în primul rînd, să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă făcută, pentru cuvintele exprimate de directorul general al uzinei.. In toate acestea noi vedem e manifestare a încrederii în politica marxist-leninistă a partidului nostru, politică ce corespunde pe deplin năzuințelor și intereselor vitale ale poporului român, cauzei socialismului.Dați-mi voie să vă transmit dv . întregului colectiv al acestei uzine, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului

„SlNTEM MÎNDRI DE POLITICA 
PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU"

Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă apoi spre orașul Turda, nume adînc gravat în memoria poporului nostru, important (pentru industrial al județului Cluj și al întregii Transilvanii. Nu- ineroase edificii, un întreg cartier bou au schimbat peisajul urbanistic al Turzii, punîndu-1 sub semnul vremii noastre. Sîntem în noul cartier Oprișani, ridicat în ultimii ani, pentru mii de familii de muncitori. Toată suflarea orașului, ca și miile de săteni din împrejurimi ara ieșit astăzi cu mic, cu mare, cu

pentru aceste țări principiile stau la
întărirea por- mar- baza

al siguranței și încrederii pentru îndeplinirea în continuare a sarcinilor încredințate de partid și popor, (aplauze puternice, urale).Așa cum a declarat Marea Adunare Națională în recentul document pe care l-a adoptat în unanimitate, noi ne pronunțăm in mod consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, unității între nind de la xist-leniniste care politicii partidului și statului nostru, de la egalitatea deplină în drepturi, de la respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile /interne și întrajutorarea tovărășească, de la manifestarea activă a internaționalismului socialist în lupta comună îmnotriva imperialismului, pentru progres, pentru pace, (aplauze, urale).In situația grea creată în legătură cu evenimentele din Cehoslovacia am pornit de la principiul că trebuie să acționăm pentru a se găsi căi de soluționare corespunzătoare intereselor normalizării relațiilor și întăririi prieteniei dintre țările socialiste. Considerăm că trebuie să acordăm întregul nostru sprijin poporului cehoslovac pentru a putea dezvolta în mod pașnic construcția vieții noi, socialiste, că este necesar să fie tradusă în viață înțelegerea la care s-a ajuns la Moscova între tovarășii sovietici și tovarășii cehoslovaci, să se creeze premisele ca organele de partid și de stat din Cehoslovacia să-și poată desfășura nestingherit activitatea și să se depășească prin eforturile unite ale întregului partid și popor actualele momente 
și să vă felicit din toată inima pentru rezultatele bune obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii doi ani ai cincinalului și pe cele opt luni ale acestui an.Am vizitat, după cum știți, de mai multe ori uzina dv. De fiecare dată am putut constata că acest harnic colectiv de muncitori, tehnicieni, ingineri — în care peste jumătate sînt membri ai partidului comunist — își îndeplinește cu cinste sarcinile care îi revin și obțîiîe an de an, lună de lună rezultate tot mai bune în dezvoltarea uzinei, în sporirea și îmbunătățirea calității producției. Am rămas impresionat de ritmul rapid în care se realizează planul de investiții și apreciem perspectiva ca toate unitățile aflate aci în construcție să poată fi date în producție cu cîteva luni mai înainte de termen. De asemenea, am putut constata cu satisfacție că secțiile care au intrat în trecut în producție lucrează acum la întreaga lor capacitate. Sînt rezultate foarte bune, tovarăși, care arată ce colectiv minunat reprezentați dv., ce capacitate și ce forță are acest colectiv, ca, de altfel, întreaga noastră clasă muncitoare, care știe că numai prin munca ei unită își poate făuri în libertate un viitor demn, fericit, socialist.Vă asigur, to'varăși, că conducerea partidului nostru, guvernul țării vor face totul pentru a asigura mersul tot mai rapid înainte al României pe drumul desăvîrși- rii construcției socialiste, pe drumul creării bazei materiale necesare trecerii la făurirea comunismului în patria noastră. Sîntem hotărîți să milităm neobosit pentru întărirea prieteniei cu toate țările socialiste, pentru depășirea momentului greu care s-a creat în urma evenimentelor din Cehoslovacia. în mod consecvent noi pornim de la faptul că datoria comuniștilor este de a face totul pentru a înlătura divergențele, pentru a găsi căi de colaborare și de întărire a unității partidelor comuniste și țărilor socialiste. în măsura în care fiecare din țările socialiste se va dezvolta și va deveni, mai puternică, în măsura în care se vor întări colaborarea și unitatea dintre ele se poate asigura succesul luptei noastre împotriva forțelor imperialiste, succesul luptei pentru victoria cauzei socialismului, pentru pace în lume.încă o dată, în încheiere, vă urez din toată inima noi și noi succese în activitatea dv. Vă doresc, tovarăși, multă sănătate și multă fericire.

brațele încărcate de flori, să-i în- tîmpine pe oaspeți.„Vrem să-i spunem tovarășului Ceaușescu, ne deciară muncitorul Iosif Bindean, că sîntem mîndri de politica partidului și statului nostru, că simțim în ea voința întregului nostru popor“. Sînt gîndurile miilor de oameni care formează un șir nesfîrșit de-a lungul șoselei. Flori, steagurile partidului și ale patriei, urale care își împletesc ecourile pe kilometri întregi. Turda îi întîmpină sărbătorește pe conducătorii de partid și de stat, în

maigrele, să se ajungă în cel scurt limp la retragerea din Cehoslovacia a trupelor celor cinci țări socialiste, asigurindu-se în acest fel condiții pentru dezvoltarea și întărirea legăturilor de prietenie dintre țările socialiste, (aplauze, urale).Este cunoscut și ne dăm seama că cercurile imperialiste, reacționare, încearcă să tragă foloase cît mai mari din aceste evenimente. Trebuie însă să acționăm în așa fel, încît să nu le dăm asemenea posibilități. Este o îndatorire de. înaltă răspundere, a noastră, a comuniștilor de pretutindeni, din toate țările socialiste, aceea de a acționa pentru înlăturarea a tot ce ar împiedica dezvoltarea bunelor relații și a colaborării între țările socialiste și între partidele comuniste, pentru refacerea și întărirea unității tuturor partidelor comuniste, a tuturor forțelor an- tiimperialiste. Aceasta e cerința internaționalisță fundamentală a momentului de față și noi sîntem hotărîți să facem totul pentru a ne aduce contribuția la îndeplinirea'ei. (aplauze puternice, urale).Dați-mi voie, în încheiere, tovarăși, să-mi exprim convingerea că toți oamenii muncii din Turda, din întreprinderile și instituțiile ei vor munci cu și mai mare tenacitate, cu și mai mult entuziasm pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin, aducînd astfel o contribuție tot mai mare la realizarea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, la bunăstarea poporului și înflorirea scumpei noastre patrii I (aplauze, urale).Vă doresc tuturora, familiilor dv., multă multă fericire, (aplauze urale îndelungate).
precum și sănătate, puternice,

frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Oaspeții se opresc la întreprinderea ..Electroceramica", puternică u- nitate industrială, apărută în anii noștri, a cărei dezvoltare este legată de șantierele luminii, de ofensiva electrificării. Acestei ofensive creatoare i se datorează faptul că întreprinderea, veche producătoare de eiectroizolatori ceramici, continuă să aibă aspectul unui- vast șantier.Directorul fabricii, Ion Moraru, adresează oaspeților un vibrant salut, în numele întregului colectiv.La intrarea în uzină, în fața unor panouri, a machetei viitoarelor o- biective, sînt prezentate oaspeților sectoarele de bază ale uzinei, tehnologia de fabricație a izolatorilor pentru rețelele electrice.Se vizitează apoi șantierul noilor spații de producție. Hala nouă pentru produse de porțelan, întinsă pe o suprafață de peste 38 000 m p se află în faza de finisaj. Aceasta va fi dotată cu utilaje de mare tehnicitate. între care cuptoare tunel, ato- mizoare pentru prepararea pulberei de presare, stan'duri de încercări pentru înaltă tensiune. în care se ,vor putea atinge valori de peste două milioane vdlți. Sînt în curs studii pentru asimilarea unor materii prime noi. cu proprietăți superioare, ca termoceramit. steatit și altele.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de stadiul lucrărilor de

In timpul mitingului din Turda

La Electroceramica — în fa|a machetei care arată dezvoltarea fabriciiconstrucții, de termenele cînd vor fi date în producție noile obiective industriale. La despărțire, secretarul general al C.C. al P.C.R. urează
Mii DE INIMI CA 0 SINGURĂ INIMĂ 

Mitingul din Turda
Orașul în care ard zi și noapte cuptoarele, orașul care trimite țării pîinea cea de țoate zilele a ‘construcției — cimentul — Turda, orașul istoric și orașul nou, Turda miilor de constructori harnici, pulsează și în aceste clipe ca o singură inimă, primindu-i pe conducătorii de partid și de stat în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Piața centrală a orașului este ticsită de oameni" toți cetățenii din Turda și din împrejurimi s-au adunat într-un mare miting. „Noi cu toții facem zid; lîngă tine 'drag p'atrtidAhăSteciuvinte, ăcăndăte Ca un ’jurărhînt în întreaga țară, și-au găsit un fierbinte ecou și aici. Ca și cimentul de Turda care leagă cărămizile construcțiilor noastre, hotărîrea și voința acestor oameni este una singură : „Ne legăm cu jurămînt, să apărăm acest pămînt".Deschizînd mitingul, tovarășul 

IOM VEDEflN, prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal Turda al P.C.R., a sp.us:Comuniștii, toți oamenii muncii, români, maghiari, germani din municipiul Turda, își manifestă bucuria de a vă primi în mijlocul lor pe dumneavoastră, iubiți conducători ai partidului și statului, și vă urează din adîncul inimii : bine ați venit.Dînd glas sentimentelor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, reafirmăm cu acest prilej deplina noastră adeziune față de 

colectivului întreprinderii noi succese în realizarea tuturor obiectivelor stabilite, în întreaga sa activitate creatoare.

politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, care slujește cu devotament poporul nostru și ne conduce cu ,mînă sigură pe drumul construirii socialismului și comunismului. Ne exprimăm încrederea nestrămutată în Comitetul nostru Central. în capacitatea sa de a conduce cu înțelepciune, principialitate și consecvență destinele patriei noastre socialiste. Ne manifestăm, totodată, recunoștința pentru contribuția de neprețuit pe care dv., tovarășe Ceaușescu, o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii'particlului; pentruneobosita activitate' pe care o consacrați propășirii României, realizării nobilelor idealuri ale socialismului.Militînd neabătut pentru traducerea în viață a programului stabilit de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, colectivele de muncă din întreprinderile municipiului Turda au dat economiei naționale peste plan produse în valoare de 27 milioane lei Aplicînd politica de industrializare socialistă a țării, partidul și guvernul acordă un sprijin substanțial dezvoltării unităților industriale din Turda. Ca urmare a importantelor investiții alocate de stat, volumul producției crește an de an. Astfel, fabrica „Victoria socialistă". mărită și modernizată, produce astăzi de zece ori mai mult decît în anul 1938. Fabrica de sticlărie și-a triplat producția. Uzina chimică. întreprinderea de materiale izolante și finisat și Fabrica „Electro-ceramica" se află și 

ele în plină dezvoltare, producția lor crescînd continuu. Pe lîngă fabricile vechi și-au făcut apariția unități industriale noi, cu tehnologie modernă, ca întreprinderea de prefabricate de beton, Fabrica de materiale refractare „9 Mai", precum și o modernă unitate de prelucrare a laptelui. iContribuind la dezvoltarea relațiilor economice ale țării noastre, industria municipiului Turda livrează pentru export aproximativ a zecea parte din producția realizată. O contribuție de seamă la dezvoltarea economică a municipiului nostru aduc întreprinderile agricole de stat și membrii cooperativelor agricole de producție din raza orașului. Ca urmare a grijii a- cordate de partid îmbunătățirii condițiilor de trai ale oamenilor muncii, în municipiul nostru au fost construite o modernă fabrică de pîine. o policlinică bine înzestrată, o clădire nouă pentru poștă și telbfoane, au ■fost date în folosință 2 500 de a- part.amente, aproape o sută de săli d° clasă, patru complexe comerciale și alte unități. Municipiul Turda va cunoaște în continuare o dezvoltare rapidă și armonioasă. Anul acesta ne-au .fost. alocate pentru inv,gștiții 250 de milioane lei. Pentru toate acestea, cetățenii Turdei își exprimă profunda recunoștință față de partid și guvern.Asigurăm, totodată, conducerea partidului că vom munci cu avînt și abnegație, cu toată capacitatea noastră, pentru a da viață sarcinilor ce ne revin din programul de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru fericirea și bunăstarea poporului român. Am urmărit cu viu interes cuvîntările dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. la mitingul din Capitală, la sesiunea Marii Adunări Naționale, precum și cele rostite cu ocazia recentelor vizite făcute în țară. Ne exprimăm, totodată, deplina aprobare față de Declarația Marii Adunări Naționale, precum și față de Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central al partidului nostru în care sînt reafirmate principiile de bază ale politicii externe a partidului și statului nostru. Am desprins 

din conținutul lor, care exprimă ' năzuințele, gîndurile și sentimentele fiecărui cetățean de pe aceste meleaguri, înalta răspundere manifestată de conducerea partidului și statului nostru pentru destinele patriei, pentru unitatea sistemului mondial socialist, pentru întărirea mișcării comuniste ți muncitorești internaționale.Sprijinim cu toate forțele poziția principială a conducerii partidului și statului nostru privind întărirea unității mișcării comuniste și ' muncitorești internaționale, a unității sistemului mondial socialist. Sîntem convinși că eforturile d&puse de conducerea partidului nostru vor contribui la statornicirea și dezvoltarea unor relații de deplină încredere, de colaborare - și prietenie intre țările socialiste, la consolidarea unității partidelor comuniste și muncitorești. Recentele documente de partid constituie o nouă confirmare a faptului că între politica internă și politica externă promovate de partid există o unitate indisolubilă, care în decursul anilor a primit o înaltă apreciere din partea întregului nostru popor. Organizația municipală de partid, organele locale de stat, toți cetățenii din Turda, fără deosebire de profesie și naționalitate, vă asigură, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, și. prin dumneavoastră. Comitetul Central și guvernul țării, că își vor consacra întreaga capacitate traducerii în viață a sarcinilor ce le revin în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă..în cuvîntul său, inginerul 
H.ERTL COOL de la Fa
brica de ciment a spus:Trăim emoționante momente de bucurie și satisfacție avînd în mijlocul nostru pe conducătorii de partid și de stat în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezență care exprimă în mod grăitor legătura permanentă a partidului cu oamenii muncii pe care îi îndrumă cu înțelepciune în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Colectivul de muncă al fabricii de ciment vă transmite, dragi tovarăși, un fierbinte salut. Alături de întregul popor, muncitorii, maiștrii, tehnicienii și inginerii, întregul nostru colectiv, sub îndrumarea organizației de partid, își consacră activitatea traducerii în < viață a sarcinilor izvorîte din prevederile celui de-al IX-lea Congres și ale Conferinței Naționale a P.C.R., conștienți că pentru partidul nostru nu există cauză mai scumpă decît înflorirea patriei și ridicarea bunăstării oamenilor muncii.'Promovînd consecvent politica de industrializare socialistă a țării, partidul și guvernul nostru acordă o atenție deosebită dezvoltării industriei materialelor de construcție. Aceasta se reflectă în importantele fonduri de investiții alocate în Ultimii âhi în vederea modernizării întreprinderii noastre. Punerea în funcțiune a noilor linii tehnologice de mare capacitate pentru fabricarea cimentului și însușirea intr-un timp scurt a exploatării acestora au permis atingerea și depășirea parametrilor proiectați. în felul acesta fabrica noastră a ajuns să realizeze astăzi a- proximativ un sfert din producția de ciment, a țării, producția noastră anuală fiind de 3 ori mai mare decît întreaga cantitate de ciment realizată de România în anul 1938. în acest an, efortul susținut depus de colectivul nostru se concretizează în realizarea și depășirea planului la toți indicatorii pe primele 7 luni, perioadă în cape am dat peste plan 18 600 de tone de ciment și alte materiale de construcții, obținînd totodată o economie suplimentară la prețul de cost.Aceste realizări au la bază munca politică desfășurată de organizațiile de partid, eforturile pline de elan ale muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor fabricii noastre pentru aplicarea măsurilor luate în vederea perfecționării organizării producției și a muncii, precum și progresele realizate în ridicarea nivelului de pregătire și specializare a cadrelor. Creșterea vertiginoasă a volumului de investiții în toate ramurile economiei naționale duce la necesități suplimentare de materiale de construcții. De aceea, preocupările noastre principale sînt îndreptate spre mai buna folosire a capacităților de producție, lărgirea gamei sortimentelor și realizarea unui nivel calitativ superior al acestora, o eficiență economică cît mai ridicată.Politica marxist-leninistă a partidului nostru, înaltul său spirit de răspundere față de destinele patriei stau la temelia marii autorități de care se bucură partidul în rîndurile maselor. îmi exprim, alături de întregul colectiv de muncă din care fac parte, deplina adeziune față de poziția partidului și statului nostru în legătură cu relațiile dintre țările socialiste, sînt întru totul de acord cu documentele în care sînt expuse cu claritate principiile de bază ale politicii noastre interne și externe. Sprijinim unanim eforturile partidului nostru, care militează consecvent pentru stricta respectare a •» independenței și suveranității fiecărei țări socialiste, pentru rezolvarea prin discuții sincere, tovărășești, a divergențelor care apar, spre a se găsi mijloacele de soluționare a acestora în interesul fiecărei țări socialiste, în interesul socialismului și al păcii.Colectivul fabricii noastre, în care muncim laolaltă români, maghiari și oameni ai muncii de alte naționalități, asigură conducerea de partid, pe dv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra toate forțele aplicării politicii marxist-leniniste a partidului.(Continuare in pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a II-a)Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
AUREL CLAMBA, profesor 
la Liceul Mihai Viteazu, 8 spus:Alături de toți oamenii muncii din municipiul Turda, intelectualii români, maghiari, germani și de alte naționalități trăiesc clipele emoționante ale acestei întîlniri cu iubiții conducători de partid și de stat. Sînt momente istorice în viața municipiului Turda, momente în care intelectualitatea, alături de toți oamenii muncii, salută cu entuziasm pe conducătorii poporului nostru spre țelurile înalte ale socialismului și comunismului.Purtăm în inimi tradițiile multiseculare de luptă ale celor mai buni fii ai patriei noastre. Pe locurile vechii cetăți Potaissa au luptat oștenii lui Mihai Viteazu, pentru înfăptuirea nobilului ideal de unitate națională ; pe aici și-a îndreptat pașii marele democrat revoluționar Nicolae Bălcescu, animat de dorința fierbinte a înfrățirii iobagilor români și maghiari în lupta comună pentru eliberarea socială. De aici au pornit înflăcărați pa- trioți ca memorandistul doctor Ion Rațiu. Aici și-au dat sîngele pentru eliberarea de sub jugul fascist alți buni și merituoși fii ai poporului. Credincioși acestor vechi tradiții de luptă pentru libertate socială, pentru cele mai înalte idealuri ale unității, noi, intelectualii din municipiul Turda, strîns uniți în jurul partidului și Comitetului său Central, sîntem angajați în lupta nobilă pentru apărarea cuceririlor obținute prin jertfa înaintașilor. Folosim și acest prilej pentru a ne exprima încă o dată încrederea deplină, adeziunea și profundul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru.Intelectualitatea din orașul nostru 

a urmărit cu legitimă emoție și mîndrie patriotică recentele documente de partid și de stat, expresie a politicii partidului nostru, care își propune, ca țel suprem, întărirea continuă a prieteniei și colaborării între țara noastră și celelalte țări socialiste, între toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, dintre partidele comuniste și muncitorești. Am fost adînc impresionați de profunda consecvență cu care partidul și statul nostru apără principiile fundamentale marxist-leniniste privind relațiile ce trebuie să se statornicească între toate statele lumii, spre binele și fericirea întregii omeniri. Sîntem mîndri că avem un asemenea par- ’ tid, o conducere care militează cu perseverență pentru ridicarea societății noastre socialiste pe culmile tot mai înalte ale civilizației umane.Noi apreciem politica internă și externă a partidului și statului ca fiind izvorîtă din viața și sufletul întregului nostru popor liber și stă- pîn pe destinele sale. Ea este îndreptată spre dezvoltarea și înflorirea națiunii noastre socialiste, spre întărirea unității și coeziunii sistemului mondial Socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Această politică creează toate condițiile pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a învăță- mîntului de toate gradele, a culturii, artei, literaturii, a științei românești. Sînt deosebit de semnificative în acest sens și îmbucurătoare pentru noi hotărîrile Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român și ale Conferinței Naționale a partidului referitoare la dezvoltarea învățămîntului de toate gradele, care presupune prelungirea duratei de școlarizare, modernizarea conținutului învățămîntului și sporirea aportului său la educarea partinică, patriotică, in- ternaționalistă a tineretului școlar. Prin grija părintească a partidului și statului nostru pentru instruirea și educarea tinerei generații, pentru formarea viitorilor constructori ai comunismului, înarmați cu cele mai noi cuceriri ale științei și culturii, în municipiul Turda, în ultimii ani, s-au construit patru școli cu peste 40 de săli de clasă. Școlile noastre au fost înzestrate cu mobilier și material didactic ce asigură desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului instruc- tiv-educativ.în liceul în care lucrez și care poartă cu mîndrie numele străbunului nostru Mihai Viteazu, în care învață peste 1 600 de elevi, români, și maghiari, sub îndrumarea a peste 60 de cadre didactice, s-au amenajat laboratoare de fizică, chimie, biologie, iar pentru folosirea mijloacelor audiovizuale s-a înființat un laborator dotat cu aparataj și instalații ce îl situează din acest punct de vedere printre cele mai moderne din țară. Sîntem conști- enți că pentru a desfășura o activitate cu maximă eficiență în procesul instructiv-educativ, ca de altfel în toate domeniile construcției socialiste, este necesar un climat de înțelegere și cooperare între toate popoarele lumii, bazat pe respectarea independenței și suveranității fiecărui stat, a neamestecului în treburile interne, a avantajului reciproc, principii pe care se bazează politica externă a partidului și statului nostru. Aceste principii fundamentale incluse în Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România și în Declarația Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român exprimă voința întregului popor român, deci și voința noastră, a intelectualilor și tineretului școlar din Turda.Asigurăm conducerea partidului și statului de încrederea noastră nestrămutată în politica sa profund științifică. Alături de întregul popor, vom face zid de neclintit în jurul partidului și al Comitetului

său Central, în jurul guvernului României socialiste.Acum, în preajma deschiderii noului an școlar, cadrele didactice din municipiul Turda ne angajăm în fața dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne intensificăm eforturile pentru instruirea și educarea elevilor, pentru a transmite mai departe făclia științei și culturii, pentru a face din tineretul nostru un apărător de nădejde al cuceririlor dobîndite sub conducerea Partidului Comunist Român.Adresîndu-se conducătorilor de partid și de stat, tovarășa 
FLOAREA PUIU, muncitoare 
la Fabrica de sticlărie 
Turda spus:Am deosebita cinste să vă transmit, în numele tovarășilor mei de muncă ■ • — ■Turda, prim profundă recunoștință pentru țeleapta politică a Partidului munist Român. Ne exprimăm, odată, deplina adeziune la recentele declarații ale conducerii de partid și de stat care demonstrează din nou consecvența cu care partidul nostru aplică principiile marxism-leninismului în politica sa internă și internațională.Nu există pentru noi clipe mai plăcute decît acestea, cînd dumneavoastră, cei care conduceți patria și poporul nostru pe drumul fericirii și prosperității, vă găsiți în mijlocul nostru.'Folosesc acest prilej pentru a vă informa că ’întregul nostru colectiv își sporește zi de zi eforturile pentru a traduce în viață sarcinile trasate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională- a partidului. Strîns uniți în jurul partidului, înfrățiți în ^upta pentru făurirea vieții noi, socialiste, muncitorii români, maghiari, germani și de alte tem hotărîți să treaga forță și spre a înfăptui

de la Fabrica de sticlărie un salut fierbinte, să sentimentele noastre ex- de în- Co- tot-

naționalități, sîn- ne consacrăm în- putere de muncă mărețele idealuri ale comunismului. Preocupîndu-ne de aplicarea măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii, de ridicarea continuă a calității produselor am reușit ca în primele opt luni ale anului în curs realizăm beneficii suplimentare valoare de 896 000 lei, obținînd același timp economii la prețul cost de peste un milion lei. Produsele noastre, pe care le exportăm în 20 de țări, se bucură de prețuire, fapt oglindit de distincțiile obținute la diferite tîrguri și expoziții internaționale. Muncitorii de la Fabrica de sticlărie Turda sînt recunoscători partidului pentru sprijinul multilateral acordat în dezvoltarea și modernizarea fabricii noastre.Noi, cei care am trudit din greu cu ani în urmă, în vechea fabrică, privim cu adîncă mulțumire marile transformări realizate sub ochii noștri. în halele spațioase, luminoase, dotate cu utilaj de înaltă tehnicitate, în care procesele tehnologice sînt automatizate, condițiile noastre de muncă s-au schimbat radical. Productivitatea muncii cunoaște o creștere continuă. Vă asigurăm, iubiți conducători, că sîntem conștienți de eforturile deosebite pe care trebuie -să le depunem pentru asigurarea dezvoltării fabricii noastre și că nu vom precupeți nici un efort spre a contribui la continua înflorire a economiei noastre socialiste.Noi, femeile din această fabrică, alături de tovarășii noștri de muncă, de soții, frații și surorile noastre, ne exprimăm totala adeziune la politica fermă a partidului și statului și vă asigurăm că sîntem animate de dorința de a ne spori contribuția la realizarea mărețului program de dezvoltare multilaterală a țării. Totodată,
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PRIMIRE ENTUZIASTĂ ÎN ORAȘUL CLUJ

Partidul

sîntem hotărîte să ne îngrijim cu pasiune și devotament de creșterea și educarea tinerei generații, astfel încît copiii noștri să devină cetățeni de nădejde ai patriei, însuflețiți de dragoste de muncă, oameni demni, cu o înaltă ținută morală.întreaga noastră activitate este îndreptată spre construirea socialismului, spre făurirea unei vieți fericite și prospere, în prietenie cu popoarele țărilor socialiste, cu toate popoarele lumii. Acestea sînt dorințele noastre cele mai arzătoare, cele mai scumpe ; de aceea mulțumim din inimă partidului nostru, conducerii sale încercate, pentru politica internă și externă pe care o promovează.Această politică corespunde întru totul hotărîrii noastre de a munci fără preget pentru construirea socialismului și comunismului, pentru întărirea independenței și suveranității naționale a patriei noastre.Iubiți conducători — a spus în încheiere vorbitoarea — colectivul nostru de muncă vă urează din inimă să ne trăiți mulți ani, cu sănătate, spre binele și fericirea patriei, a întregului nostru popor.
înîn

în aclamațiile și ovațiile întregii adunări ia apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
/Textul cuvîntării se publică 

paginile 1 și 2).Cuvîntarea a fost subliniatărepetate rînduri de puternice aplauze, urale. Ca un singur om, mulțimea aclamă, scandează cuvinte de salut, numele patriei noastre, România socialistă, și al partidului nostru comunist. Minute în șir uralele nu mai contenesc, însoți ndu-i pe conducătorii de partid și de stat pe străzile Turzii. Prin mii de glasuri, prin mii de inimi unite în- tr-o singură inimă, Turda, toți locuitorii ei și-au afirmat încă o dată hotărîrea neclintită și adeziunea fierbinte la politica partidului, la opera de construcție socialistă, la măsurile menite să ridice și mai sus construcția noastră socialistă.

De pe dealul Feleacului, panorama Clujului se deschide în toată splendoarea sa. Soarele acestei calde amiezi luminează siluetele marilor construcții industriale clujene, ce se întrec în dimensiuni cu șirurile de blocuri ale noilor cartiere „Grigorescu" și „Gheorgheni". Impunătoare edificii publice evocă marile tradiții de cultură prin care Clujul s-a făcut îndrăgit de țara întreagă. Din depărtare se zăresc fluturînd pe străzi, pe clădirile publice, stindardul patriei și flamura roșie a partidului.O impunătoare poartă de cetate, pe frontispiciul căreia strălucește steaua vechii Napoca, marchează intrarea în oraș. Primirea conducătorilor de partid și de stat în Cluj capătă un caracter de adevărată sărbătoare populară. Tulnicele vestesc sosirea oaspeților, în vreme ce mii de oameni, cu brațele încărcate de flori, izbucnesc în urale. Primirea tradițională este subliniată de momentul solemn al înmînării cheilor orașului. Tovarășul Remus Bucșa, prim-secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R., primarul orașului, rostește un cald salut de bun venit. Cetățeni ai Clujului, învestmîntați în costume populare românești și maghiare, nu contenesc să-și exprime, în cuvinte pornite din inimă, atașamentul puternic față de partidul comunist, față de patria lor comună, România socialistă. Aceeași atmosferă sărbătorească domnește și pe străzile orașului, unde s-au masat oameni. Adeseori lor trebuie conjurată scandeazăCeaușescu și îi întinde mîinile cu dragoste. Sînt gesturi simple, pornite dintr-un sentiment unic, din aceeași hotărîre și voință fermă de a urma neabătut politica plină de răspundere, promovată de conducerea partidului și statului.La Fabrica de pielărie și încălțăminte „Clujeana" un grup de tinere în costume naționale românești și maghiare oferă conducătorilor buchete de garoafe roșii. în cuvinte izvorîte din inimă, oaspeții sînt salutați de membrii colectivului de conducere al fabricii. Este, de asemenea, ■ de față Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare.în holul principal al fabricii, unde este amenajată o expoziție cu principalele produse, directorul general, Gheorghe Mărinceanu, face o scurtă prezentare a dezvoltării acestei unități prin lucrările de investiții aflate în curs de execuție. Noile modele de încălțăminte pentru bărbați, femei și copii expuse reflectă efortul conjugat al tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de a ridica permanent calitatea produselor. încălțămintea cu marca „Clujeana" este exportată în 15 țări și se bucură de o bună apreciere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează macheta fabricii pe care se văd construcțiile recent ridicate t

să de numele
zeci de mii de coloana mașini- se oprească, în- mulțimea care tovarășului

o secție de confecții cu o capacitate zilnică de peste 17 000 perechi încălțăminte, o fabrică de talpă artificială, noile secții de tăbăcărie vegetală și minerală, grupurile sociale. Conducătorii de partid și de stat sînt informați importante studii mice întocmite de bricii.Se vizitează apoi confecții dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate.La Fabrica de talpă artificială, vizitată în continuare, unitate nouă 
a întreprinderii, intrată în funcțiune cu două luni înainte de termen, oaspeții se interesează de tehnologia aplicată, de eficiența procedeelor folosite. Este prezentată o tehnologie originală care asigură o perfectă ritmicitate a producției.In toate secțiile, oaspeților li s-a făcut o primire călduroasă, prin care sutele de muncitori, ro- 1 mâni și maghiari, care lucrează aici, subscriu din inimă la acțiunile conducătorilor partidului și statului îndreptate spre continua dezvoltare și întărire a orînduirii noastre socialiste, la cauza unității forțelor progresiste din întreaga lume.în curtea dunat mii de Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat, directorul general, Gh. Mărinceanu, a subliniat hotărîrea întregului colectiv al întreprinderii de a îndeplini toate îndatoririle ce-i revin în opera de întărire a economiei patriei.

asupra unor tehnico-econo- specialiștii fa-noua secție de

fabricii s-au a- oameni ai muncii.

realizarea sarcini- de Congresul al din

în încheierea tvizitei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, luînd cuvîntul, în ovațiile puternice ale celor prezenți, a spus :Am vizitat o parte din întreprinderea dv. — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. Am putut constata cu deosebită satisfacție că ceea ce cu puțin în urmă era reprezentat pe machetă s-a tradus în viață și că întreprinderea dv. se modernizează, se mărește și devine una din cele mai mari întreprinderi de încălțăminte din țara noastră.Acesta este rezultatul muncii pe care colectivul uzinei a depus-o, o depune, pentru a-și aduce contribuția la lor stabiliteIX-lea. Am privit cîteva realizările dumneavoastră. Tovarășii din conducerea uzinei ne-au vorbit că produsele acestei întreprinderi sînt prețuite atît în țară cît și în străinătate. Vă felicit din toată inima pentru rezultatele obținute și vă urez noi și noi succese în activitatea dumneavoastră.Aș dori să remarc primirea călduroasă pe care ne-ați făcut-o aici, cuvintele spuse de director. In toate acestea noi vedem o manifestare a încrederii dv., ca și a întregului popor, în politica partidului nostru, ce corespunde intereselor întregului popor, politică de făurire a unei vieți luminoase, fericite, pentru toți oamenii muncii.Tovarășul director a subliniat că

întregul colectiv face zid în jurul Comitetului Central al partidului nostru. Sîntem convinși de aceasta, tovarăși. Vă asigur, la rîndul meu, în numele conducerii de partid și de stat, că noi vom face totul pentru a corespunde așteptărilor dv., așteptărilor întregului nostru popor.Dați-mi voie să vă transmit un salut din partea Comitetului Central al partidului, să vă urez noi succese în munca dv ! Multă fericire și sănătate 1Ultimele cuvinte Ceaușescu au fost uralele și ovațiile scandează lozinci închinate unității întregului popor în jurul Comitetului Central al partidului și guvernului României socialiste.
ale tovarășului acoperite de mulțimii. Se

★Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat vizitează apoi o altă mare întreprindere — uzina „Unirea", producătoare de mașini și utilaje pentru industria textilă.La intrarea în uzină, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Mihai Marinescu, și întregul colectiv de conducere al uzinei urează conducătorilor de partid și de stat „bun venit!". Izbucnesc ovații, a-

încă probele de omoh un război de țesi va permite prodt a unor țesături d

plauze. Primirea conducătorii dragi se transformă într-o spont nă manifestare a atașamentu față de partid și guvern, de a<pr bare deplină a politicii interne externe promovată de conduceri țării noastre.Ing. Iosif Bot, directorul uzine invită pe oaspeți să viziteze nov hală de prelucrări mecanice, unc se află macheta uzinei ce Infăț șează dezvoltarea ascendentă acestei unități. Conducătorii C partid și de stat sînt informați < noile hale și instalații cu care fost dotată uzina vor contribui diversificarea gamei mașinilor utilajelor produse, la dublarea v lumului producției. în secția t montaj, inginerul Vasile Rusu, ș< ful grupului pentru proiectare războaielor de țesut, prezintă si temui de funcționare a două dinți tipurile de războaie aflate în fi bricație. Se face precizarea că fost terminate gare laautomat, care cerea în țară ferite, de mare finețe.Felicitînd cu căldură pe mur citorii de la „Unirea", conducătc rii de partid șl de stat au uri acestui vrednic colectiv realiză, și mai de seamă în înfăptuire sarcinilor trasate de partid.Urale nesfîrșite, aplauze vibrai, te dau expresie hotărîrii muncite rimii clujene de a depune toat eforturile pentru realizarea direc tivelor Congresului al IX-lea ț ale Conferinței Naționale a parti dului. pentru înflorirea patrie noastre dragi, România socialistă Ca toți oamenii muncii din patri; noastră, lucrătorii fabricii clujene cetățenii Clujului sînt conștienț că întărirea economiei noastre socialiste constituie o chezășie sigură a independenței și suveranități) patriei, a afirmării superiorități; orînduirii socialiste.Oaspeții se îndreaptă apoi spre centrul Clujului, parcurgînd străzi înțesate de oameni, un coridor al entuziasmului. Dintr-o mașină des- chisă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Apostol răspund cu prietenie aclamațiilor miilor de clujeni.
LA UNIVERSITATEA „BABEȘ BOLYAIu

Un nou popas, de data aceasta în cartierul universitar al școlilor șși bibliotecilor, în care s-au format ca oameni de cultură, au. visat și au luptat pentru libertatea poporului român, Gheorghe Șincai și Petru Maior, Barițiu și Papiu Ilarian, și atîția alți mari fii ai poporului nostru.Universitatea „Babeș-Bolyai". La sosire, oaspeții sînt întîmpinați de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, de cadrele de conducere ale universității, de numeroși oameni de știință clujeni. In sala de ședințe a rectoratului are loc o scurtă întîlnire de lucru cu rectorii, prorectorii și decanii instituțiilor de învățămînt superior din acest centru universitar cu prestigiu.Acad. Constantin torul universității,lor, în numele universitarilor și studenților, un călduros, fierbinte „bun venit", și-a exprimat adînca mulțumire pentru vizita făcută de conducătorii de partid și de stat la a- cest lăcaș de știință. Rectorul a a- rătat că, pe temeliile noii legi a învățămîntului, au loc pregătiri intense pentru deschiderea noului an universitar.După ce s-a interesat de stadiul pregătirii programelor de învățămînt, de problemele ce preocupă în momentul de față rectoratul universității, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus:

un binemeritatDaicoviciu, rec- urînd oaspeți-

Locuitorii Clujului fac o caldâ primire conducătorilor de partid și de stat

Aș dori să mulțumesc tovarășului Daicoviciu, să vă mulțumesc dv. tuturor, pentru -cuvintele frumoase și primirea călduroasă, pentru felul în care înfăptuiți în acest sector important de activitate — învăță- mîntul superior, în acest vechi centru universitar — Clujul, hotărîrile partidului și guvernului privind dezvoltarea învățămîntului și totodată pentru felul în care înțelegeți să sprijiniți politica partidului și guvernului. Vă urez dumneavoastră, celor care lucrați în instituțiile de învățămînt superior din Cluj, să depuneți toate eforturile pentru a obține cît mai bune rezultate în pregătirea multilaterală a tineretului, în formarea sa din punct de vedere științific și cultural, precum și al educației patriotice și socialiste. In aceasta vedem noi îndatorirea supremă a dascălilor din Cluj; noi știm că faceți acest lucru și vă dorim succese și mai mari.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost primite cu aplauze puternice de către cei pre- zenți.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol și Manea Mănes- cu au semnat apoi în cartea de onoare a universității: „Adresăm calde felicitări și urări de noi succese cadrelor didactice de la Universitatea „Babeș-Bolyai", tuturor intelectualilor din orașul Cluj — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care urmează cu încredere Partidul Comunist Român, aducînd prin munca lor entuziastă o contribuție la formarea tinerei generații, la edificarea României socialiste".Oaspeții sînt invitați apoi să viziteze două grupe de laboratoare ale căror rezultate științifice aii început să se impună și atenției specialiștilor din alte țări. In laboratoarele de fiziologia plantelor se fac cercetări asupra culturii intensive a algelor, plante care conțin în proporții mari proteine și vitamine. Algele obținute aici, într-o instalație automatizată construită ' de atelierele universității, au proprietăți biologice superioare unor specii de alge cultivate în străinătate.Sînt vizitate apoi laboratoarele de fizica corpului solid. Profesor doctor docent loan Ursu, membru corespondent al Academiei, prezintă această bază de cercetări întemeiată îri 1961. Deși au trecut doar puțini ani de atunci, rezultatele, atît în ce privește cercetarea fundamentală, cît și aplicativă, sînt deosebite.Vizita la Universitate a prilejuit o vie și puternică manifestare a atașamentului profund al oamenilor de știință, cadre didactice și cercetători față de partidul nostru comunist, față de guvern, care a- cordă o atenție plină de grijă dezvoltării și afirmării științei românești.(Continuare în pag. a IV-a)
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MOMENTE DE ÎNFLĂCĂRAT PATRIO
TISM, DE PUTERNICĂ AFIRMARE A 
HOTĂRÎRII DE A ÎNFĂPTUI POLITICA 

MARXIST-LENINISTĂ A P. C. R.
Adunarea populară din Cluj

Jrmare din pag. a III-a)In Piața Libertății s-au adunat *ci de mii de clujeni pentru a lua irte la o mare adunare populară, pariția conducătorilor de partid de stat în balconul clădirii Mucului de artă este întîmpinată cu .-ale și îndelungi aplauze.Luînd cuvîntul în deschiderea litingului, tovarășul AUREL 
)UCA, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al 
‘.C.R., președintele Gorni
stului executiv al Consi- 
iului popular județean pro
vizoriu, a spus :îngăduiți-mi ca, în numele cetăților din orașul și județul Cluj, rîrstnici și tineri, membri și ne- nembrl de partid, români, maghiari, germani și de alte naționalități, să vă adresez din inimă dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat urarea fierbinte : „Bine-ați venit!“Străvechiul Cluj, oraș de frunte al României socialiste, oraș care de-a lungul încercatei și glorioasei noastre istorii a dat numeroși luptători pentru eliberare socială și națională, important centru al economiei socialiste, oraș al științei, artei și culturii, prestigioasă cetate universitară, Clujul muncii pașnice și constructive vă întîm- pină, iubiți conducători, sărbătorește, în semn de adîncă dragoste, în semn de neabătut și deplin a- tașament față de politica internă și externă a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România. Asemeni tuturor cetățenilor scumpei noastre patrii, însuflețiți de mărețele obiective stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, oamenii muncii din orașul și județul Cluj își aduc cu dăruire contribuția la procesul desăvîrșirii construcției socialiste, în întreprinderi și uzine, pe ogoare, în instituțiile de învă- țămînt, cultură și artă. Fiecare dintre noi, la locul său de activitate, am muncit, muncim și vom munci conștienți că, îndeplinind în- suflețitorul program de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de partid, putem sta cu demnitate în rindul popoarelor libere și civilizate ale lumii, că astfel îndreptățim stima unanimă de care România socialistă se bucură pe toate meridianele globului.Văzînd în politica partidului propria lor politică, oamenii muncii clujeni, alături de întregul nostru popor, își concentrează eforturile în direcția înfăptuirii neabătute a acestei politici. Ca pretutindeni în țară, roadele construcției socialiste sînt prezente la fiecare pas și în municipiul și județul nostru. Au fost construite noi fabrici și uzine, cele existente au fost modernizate. Tn cinstea celei de-a 24-a aniversări a eliberării patriei, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni, aplicind indicațiile conducerii partidului cu privire la organizarea științifică a producției și a muncii, folosind cu pricepere tehnica tot mai perfecționată, ri- dicîndu-și nivelul de pregătire profesională, au obținut noi realizări în creșterea producției și îmbunătățirea calității produselor, sporind astfel contribuția noastră la eforturile depuse de întregul nostru popor spre a face țara mereu mai puternică și mai bogată Sarcinile privind produsele de export au fost realizate la timp. Realizări de seamă au obținut colectivele de muncă de la „Terapia", fabrica de piele și încălțăminte „Clu- jana", de la „Armătura", „Industria Sîrmei“-Cîmpia Turzii Combinatul de celuloză și hîrtie- Dej și altele. Institutele noastre de învățămînt și știință au beneficiat de atenția permanentă a partidului și statului nostru, asi- gurîndu-li-se condiții optime pentru ca oamenii de știință, cercetătorii, cadrele didactice, cei .peste 17 000 de studenți să-și poată desfășura cu succes activitatea complexă de cercetare și instruire. Străvechiul Cluj, păstrînd cu grijă monumentele prin care vorbește trecutul, a înălțat noi edificii și cartiere, expresie a modernizării și înnoirii pe care o cunoaște întreaga noastră patrie. Continuînd și dez- voltînd, tradițiile progresiste și revoluționare ale înaintașilor, slujind cu devotament interesele majore ale poporului nostru, oamenii de cultură și artă se străduiesc cu pasiune pentru a face să rodească bogat mirabila sămînțâ a generosului umanism socialist propriu orînduirii noastre, politicii Partidului Comunist Român. Fie că lu

crăm în întreprinderi, pe ogoare, în domeniul științei și culturii, activitatea noastră a tuturor, români maghiari, germani și de alte naționalități, este călăuzită de idealurile Partidului Comunist Român, sîntem mîndri că aparținem cu întreaga noastră ființă marii familii libere a României socialiste.Succesele obținute de România în construcția socialistă demonstrează elocvent justețea politicii Partidului Comunist Român, care aplică creator și în deplină concordanță cu realitățile țării noastre principiile atotbiruitoare ale învățăturii marxist-leniniste, realizînd consecvent programul de industrializare socialistă, de dezvoltare multilaterală a țării, de ridicare continuă a bunăstării întregului popor. Acesta este temeiul pe care se bazează atașamentul deplin al întregii națiuni socialiste față de partidul nostru comunist, față de conducerea sa. Inimile noastre, ale tuturor, și-au unit bătăile într-un singur ritm — ritmul nobil al slujirii cu devotament și abnegație a patriei noastre socialiste.Emanînd din interesele vitale ale națiunii române, fiind în deplină concordanță cu realitățile lumii contemporane, politica externă a României șocialiste, afirmată cu claritate și demnitate de partidul și statul nostru, corespunde năzuinței noastre fierbinți de a contribui, prin toate mijloacele, la făurirea unui climat de principialitate, de colaborare și prietenie în relațiile dintre toate țările socialiste, dintre toate partidele comuniste si muncitorești, de a promova relații de colaborare cu toate statele pe baza respectării normelor de drept internațional, care să asigure o judicioasă participare a fiecărei țări la diviziunea internațională pe plan economic. Partidul și guvernul nostru și-au afirmat cu consecvență poziția fermă, profund interna- ționalistă, asupra naturii relațiilor dintre țările socialiste.Pornind de la interesele vitale, comune ale acestor țări, partidul nostru și-a exprimat convingerea fermă că orice deosebiri de vederi în interpretarea anumitor probleme ale dezvoltării contemporane trebuie să facă obiectul unor discuții principiale, tovărășești. între conducerile de partid și de stat, punîndu-se pe prim plan elementele de unitate care sînt fundamentale și precumpănitoare. Tn nici un caz, aceste diferențe de vederi nu trebuie să ducă la înăsprirea relațiilor dintre țări, la polemici neprincipiale, la intervenții politice sau militare Cooperarea tuturor statelor socialiste pe aceste baze principiale constituie chezășia unității în lupta împotriva forțelor imperialiste Aceste idei nobile ale internaționalismului socialist au determinat și poziția a- doptată de partidul și statul nostru în legătură cu evenimentele din Cehoslovacia Ea și-a găsit o amplă fundamentare în Declarația Marii Adunări Naționale. în cuvîntările conducătorilor de partid și de stat. în recenta Declarație a Comitetului Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român, document ce reafirmă poziția de principiu a partidului nostru că, „în împrejurările grele prin care trec relațiile dintre țările socialiste este imperios necesar să nu se întreprindă absolut nimic care să înăsprească aceste relații, care să adîncească divergențele și să genereze noi surse de tensiune — ci să se îndrepte toate eforturile către o unică direcție, constructivă, către țelul major al restabilirii climatului de încredere și prietenie între țările socialiste, al refacerii și consolidării relațiilor de unitate între parțidele comuniste frățești, în interesul cauzei socialismului și al păcii".Indestructibila unitate dintre partid și popor a fost reafirmată cu deosebită forță în aceste zile. Vă a- sigurăm. tovarășe Nicolae Ceaușescu, în această mare adunare populară, că, alături de întregul popor, vom contribui cu toate forțele la continua întărire a acestei ’ unități, forță invincibilă a propășirii patriei noastre 1Permiteți-mi. iubiți conducători ai partidului și statului, să vă asigur : Clujul este din toată inima alături de partid, el se identifică total cu politica internă și externă a partidului și statului nostru Sîntem hotărîți să ne unim și mai strîns în jurul partidului, al Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să muncim cu elan și abnegație pen tru înfăptuirea programului stabilit de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, pentru înflorirea și fericirea României socialiste, pentru triumful ideilor marxism-leninis- mului în lumea întreagă.

In cuvîntul său, QCad. C. 
DAICOVIGIU, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai", a spus :Ne-am întîlnit aici, în inima Clujului, cu mic cu mare. Ne-am întîlnit aici — și nu întîmplător în Piața Libertății — să întîmpinăm cu strigăte de bucurie, cu adînc respect și cu toată dragostea conducerea noastră de partid și de stat, să întîmpinăm și să salutăm în mijlocul nostru pe cel care reprezintă și simbolizează suprema putere în statul nostru, nădejdea noastră, pe tovarășul secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român și președinte al Consiliului de Stat, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Unindu-ne într-un singur glas, în cuget și simțiri, le exprim în numele vostru, al celor de față și al miilor și miilor care n-au mai încăput în această piață, în numele cărturarilor, oamenilor de știință și al studențimii clujene, le spun, le strig, le urez românescul, și strămoșescul, și tovărășescul : „Bine ați venit în mijlocul nostru 1"Ingăduiți-mi ca tot în numele dv. să-i spun tovarășului Nicolae Ceaușescu că acest salut noi np-1 aducem ca unui oaspete, deoarece dînsul este al nostru, și noi la el ne gîndim. In mintea și în inima noastră, el trăiește oriunde s-ar afla !Cuvîntarea mea, tovarăși, nu va fi lungă ■ ea va fi însă răspicată. Noi îi întîmpinăm și îi înconjurăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe conducătorii de partid și de stat pentru a le exprima nețărmuritul nostru devotament, nezdruncinata noastră încredere în Partidul Comunist Român, în Comitetul său Central și în guvernul țării.I-am ieșit și le-am ieșit înainte pentru a manifesta și cu acest prilej, direct și nemijlocit, neclintita nogstră hot.ărîre de a urma, în spiritul și litera ei, ferma Declarație a Marii Adunări Naționale, care este o emanație a voinței întregii națiuni, ca și mărețele principii pe care le cuprinde — eu pot s-o afirm ca istoric — această „Magna charta libertatum" internațională.Ne-am adunat aici, cum s-adunau pe vremuri, în lunga și fră- mîntata istorie a neamului nostru, strămoșii noștri pe Cîmpia Blajului, pe Cîmpia de la Alba lulia. De ce ? Să demonstrăm și să declarăm solemn. încă o dată, dorința fierbinte a tuturor oamenilor muncii din această țară — români, maghiari, germani și celelalte naționalități — dîrz.a noastră voință de a clădi socialismul în patria noastră liberă și neatîrnată.Am dori, tovarăși, am dori ca acest cuvînt răspicat al nostru, al tuturor, să răsune în toată lumea și să-l înțeleagă toate neamurile.Vrem, vrem și iarăși vrem ca sub conducerea partidului nostru și a guvernului nostru, organe liber alese prin voința clasei muncitoare și a națiunii întregi, noi să contribuim la întărirea unității și prieteniei dintre țările socialiste, să contribuim la victoria atotbiruitoarelor idei ale lui Marx, Engels și Lemn, să contribuim la oțelirea solidarității internaționale a oamenilor muncii, a muncitorilor, a țăranilor, a intelectualilor. Vrem și iarăși vrem să contribuim la făurirea măreței internaționale proletare. ca o țară liberă și independentăSub flamura roșie a marxismului, însoțiți de venerabilul, strămoșescul și mîndrul nostru tricolor, să ne strîngem rîndurile în jurul partidului nostru, al Comitetului său Central, al guvernului nostru, și, urmîndu-1 cu tot elanul, cu toată hotărîrea pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, să mergem înainte spre biruință.Vă strig și vă îndemn, tovarăși, sus inimile Iîn cuvîntul său, prOf, GALL 
ERNO, redactor-șef al re
vistei „Korunk",3 spus :Grija șl bucuria sînt emoții umane care, în anumite momente, pot avea o confluență : una poate ceda 

locul celeilalte. Azi trăim ceasurile unei bucurii sincere, căci putem saluta între zidurile istorice ale Clujului străvechi pe conducătorii partidului și guvernului și personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne bucură că în curs'ul vizitelor făcute în diferite județe ale țării ați venit și în mijlocul nostru. Sentimentul pe care îl resimțim în acest moment este în mod special alimentat de faptul că într-o situație complicată pentru evoluția raporturilor din sînul mișcării comuniste și muncitorești mondiale, a relațiilor dintre statele socialiste și pentru pacea din Europa, partidul și guvernul nostru și-au demonstrat încă o dată, în mod pregnant, consecvența neabătută în lupta pentru promovarea idealuri

lor socialiste, pentru aplicarea strictă a principiilor internaționaliste în relațiile dintre țările socialiste, țări independente și suverane.Bucuria noastră se îmbină cu satisfacția și încrederea cu care apreciem atitudinea fermă de care au dat dovadă conducătorii partidului și statului cînd, în numele întregului popor, și-au exprimat solidaritatea cu cauza Cehoslovaciei socialiste prietene, cu aspirația sa de a lărgi democrația socialistă, cu conducătorii legali ai acestei țări, cu eforturile de progres ale naționalităților din acest stat.Trebuie să ne exprimăm acordul profund cu poziția P C.R. și a guvernului Republicii Socialiste România. care, dezaprobînd intervenția militară în treburile interne ale Cehoslovaciei, au știut să promoveze — de la bun început — o politică îndreptată spre rezolvarea pe calea tratativelor și a .discuțiilor tovărășești a conflictului ivit — în interesul menținerii și consolidării unității țărilor socialiste și al mișcării comuniste internaționale. Trebuie să ne exprimăm — în același timp — adeziunea totală față de Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. în care se exprimă dorința ca să se înfăptuiască retragerea completă și în timpul cel mai scurt a forțelor armate ale celor cinci state socialiste din Cehoslovacia.Această atitudine, această politică nu pot decît să restabilească și să întărească încrederea în ideile marxism-leninismului, în principiile internaționalismului proletar. Aceste idei și aceste idealuri sînt într-adevăr invincibile, stimu- lînd eforturile maselor populare care și-au luat soarta în propriile lor mîini, eforturile națiunilor socialiste libere, independente și suverane, care zămislesc o lume nouă. Aceste idealuri nu pot fi strivite de nici o forță.Marxismul viu este ideologia adecvată a secolului nostru, este o sintetizare critică și constructivă a tot ce în epoca noastră frămîn- tată de grave contradicții înseamnă progres, umanism, democrație, libertate socială, națională și individuală.încrederea noastră se îndreaptă către Partidul Comunist Român, care animă înfăptuirea programului măreț trasat de Congresul al IX-lea, se îndreaptă către Comitetul său Central.’ Această încredere se întruchipează în unitatea cu care toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, participă cu un înzecit efort la traducerea în viață a sarcinilor formulate de congres.Ca vechi militant al partidului și ca lucrător în presa de limba maghiară din România am fost deosebit de mișcat de cuvintele tovarășului Ceaușescu, rostite recent la Brașov, în care a scos în evidență importanța primordială a unității noastre cu țările socialiste învecinate și mai depărtate, accentuînd necesitatea dezvoltării continue a colaborării noastre cu popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Populare Ungare.In aceste zile pline de dinamism, populația întregii țări, români, maghiari, germani și cetățeni de alte

naționalități, și-au exprimat din nou patriotismul lor socialist, și-au strîns și mai mult rîndurile în jurul conducerii de partid și de stat. Mai avem multe de făcut în toate domeniile vieții noastre materiale și spirituale. întreaga politică a partidului, activitatea conducătorilor săi constituie pentru noi un îndreptar și un permanent izvor de învățăminte. In acest sens, salut cu adîncă satisfacție cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu ținută la Odorheiul Secuiesc, în care domnia sa a expus marile noastre realizări în rezolvarea problemei naționale și sarcinile ce ne revin în acest domeniu. Țin să-mi exprim și cu acest prilej încrederea mea deplină în politica națională a partidului nostru. In fața 

noastră stau obiective pentru care merită să muncim, merită să luptăm.în încheiere, permiteți-mi să-mi exprim convingerea că în lumina marxismului creator, animați de principiile democrației socialiste și de politica națională marxist-le- ninistă a partidului, vom putea să înfruntăm cu succes orice greutăți.în ceea ce mă privește, sînt ferm hotărît să contribui cu toate capacitățile mele la construirea în România a unei societăți în care bunăstarea, libertatea și demnitatea omului constituie valorile supreme.Luînd cuvîntul, tov. VISILE 
CHIOREANU, muncitor la 
uzina „Tehnofrig", 3 spus:Orașul Cluj, important centru industrial al scumpei noastre patrii, România socialistă, a îmbrăcat haină de sărbătoare. Pentru noi. muncitorii români și maghiari, prezența în mijlocul nostru a conducătorilor de partid și de stat. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie un prilej de mare bucurie, dovadă elocventă a legăturii indestructibile dintre conducerea partidului și statului nostru și masele largi de muncitori, țărani și intelectuali.Prezența dumneavoastră în mijlocul nostru, iubiți oaspeți, reprezintă o ocazie minunată pentru a vă informa asupra realizărilor obținute prin munca plină de abnegație a muncitorilor din întreprinderile clujene. în același timp, vizita dumneavoastră în orașul Cluj ne dă posibilitatea să ne angajăm în fața conducerii superioare de partid și de stat că vom depune în continuare toate eforturile pentru a înfăptui neabătut programul de dezvoltare a țării , elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului. Cu entuziasmul și puterea de muncă de care muncitorimea clujeană a dat întotdeauna' dovadă, avem ferma convingere că vom îndeplini și depăși, alături de întreaga muncitorime din patria noastră, prevederile planului cincinal. Sîntem conștienți că, pentru a construi societatea nouă, socialistă, trebuie să depunem eforturi tot mai mari și că ele vor fi răsplătite prin ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului român.Prezența conducătorilor de partid și de stat în mijlocul nostru constituie totodată un prilej de a ne exprima totala și calda adeziune la înțeleaptă politică externă a partidului și guvernului nostru. Această politică a fost în mod pregnant reafirmată în Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, care subliniază că trăsătura caracteristică fundamentală a politicii externe a partidului și statului nostru o constituie preocuparea pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale. Dovada cea mai elocventă a însuflețirii și satisfacției cu care muncitorimta clujeană a primit acest document de însemnătate istorică o constituie nenumăratele manifestări de adeziune prin luări de poziție în presă, la radio sau prin scrisori trimise conducerii de partid Și această adunare populară, în care entuzias

mul se îmbină cu recunoștința noastră fierbinte pentru înțeleaptă noastră conducere de partid și de stat, constituie o manifestare sinceră a adeziunii maselor la politica partidului. Ca întotdeauna, și în aceste zile, tovarășe Ceaușescu și stimați oaspeți, ați dat dovadă de înaltă principialitate, urmărind prin tot ceea ce ați întreprins interesele fundamentale ale poporului român, ale cauzei socialismului.Mulțumindu-vă din inimă, ne angajăm în fața dumneavoastră că nu vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce ne revin în înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român. Vom munci cu tot elanul, însuflețiți de ideile exprimate în documentele,de partid ce ne sînt o prețioasă călăuză, pentru a făuri socialismul în România, pentru a ne aduce din plin contribuția la apărarea și întărirea cuceririlor noastre revoluționare, independenței șl suveranității naționale, la înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.In cuvîntul rostit la miting 
MATHE ARINKA, muncitoa
re la fabrica de tricotaje 
„Someșul",3 spus :Vizita la Cluj a conducătorilor partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie un eveniment de mare însemnătate pentru orașul nostru, pentru zecile de mii de locuitori ai săi — români, maghiari, germani șl de alte naționalități.Vă rog să-mi permiteți ca. folo- sindu-mă de acest prilej, să exprim unele din gîndurile noastre, ale mele și ale tovarășilor mei de muncă, sentimentele care ne animă în lupta pentru realizarea sarcinilor economice, dorințele care ne călăuzesc zilnic pașii, ne înzecesc forțele și dau putere brațului nostru.Aș vrea ca primele cuvinte pe care le rostesc aici, în ■ fața dv., dragi tovarăși, să fie pătrunse de întreaga căldură a dragostei și încrederii pe care, deopotrivă, tineri și vîrstnici, femei și bărbați, români și maghiari le purtăm partidului, Comitetului său Central, politicii sale înțelepte, politică ce corespunde pe deplin intereselor poporului și patriei comune, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Știm cu toții, și exemplul fiecăruia dintre noi ne demonstrează a- ceastă realitate, că pentru partidul și statul nostru nu există o cauză mai scumpă decît înflorirea patriei și ridicarea bunăstării oamenilor munciii Și ce altceva decît această preocupare constantă a partidului nostru poate explica realizările deosebite obținute în construcția socialistă din patria noastră — în economie, cultură, în perfecționarea relațiilor sociale, în dezvoltarea orașelor și satelor noastre, în ridicarea nivelului de viață al oamenilor ? Cui datorăm toate acestea dacă nu partidului, care călăuzește întreaga noastră activitate?Vorbind de ceea ce am realizat sub conducerea partidului și pentru a exemplifica nu trebuie să mergem prea departe. Orașul nostru — Clujul — ne oferă exemple și cu privire la crearea unei noi industrii și în dezvoltarea științei, culturii, artei și învățămîntului, ca și în statornicirea unui optimism în viața oamenilor, optimism și încredere care își au rădăcina în înfăptuirile de pînă acum și cele pe care le vom,dobîndi în viitor.Amintind realizările noastre, e bine să reținem că toate acestea s-au înfăptuit în condițiile cînd prin politica înțeleaptă a partidului și statului oamenilor muncii din patria noastră li s-a asigurat liniștea necesară construcției pașnice. Intre politica internă promovată de partid și politica externă există o puternică unitate care a primit în decursul anilor o înaltă apreciere din partea întregului popor.Principiile care stau la baza politicii externe a partidului nostru au fost din nou expuse, cu muftă claritate și fermitate, în Declarația adoptată de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale și în expunerile dv., tovarășe Ceaușescu.Adeziunea pe care o exprim din nou aici, în prezența conducătorilor noștri iubiți, este nu numai a aceleia care are cinstea de a vorbi, ci a tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderea noastră — români și maghiari, femei și bărbați — uniți în hotărîrea lor de a îndeplini și depăși planul, de a contribui, prin toate forțele lor, la înflorirea patriei comune — România socialistă.Vom urma și pe mai departe, cu hotărîre și deplină încredere, partidul nostru și vom susține cu toate forțele politica sa marxist-leni- nistă. Pentru fiecare din noi. stimate tovarășe secretar general, nu există cauză mai scumpă decît cauza partidului, a construirii socialismului. întăririi păcii în întreaga lume.In cuvîntul, său, sțudeiltul 
TUDOR P0P0VICI, de Ia In
stitutul politehnic,3 spu3 ■Vizita dumneavoastră în cetatea universitară a Clujului ne oferă nouă, studenți din institutele de învățămînt superior, prilejul fericit #• de a ne exprima încă o dată bucuria deplină, recunoștința fierbinte și dragostea pentru partid și pen

tru conducerea de stat a României socialiste.Ne ascultăm cu emoție bătăile de Inimă și, împreună cu dascălii și părinții noștri, alături de toți cetățenii patriei, am dori să dăm glas atașamentului nestrămutat al tineretului la înțelepciunea partidului, la deciziile sale, născute din grija pentru popor, pentru destinele țării.Ne sînt cuvintele mai palide decît sentimentele și gîndurile. Ele nu pot exprima îndeajuns dragostea sinceră a tineretului pentru faptele prezente și pentru proiectele ce vor contura ziua de mîine a României. De aceea, îngăduiți-mi, iubiți conducători de partid și de stat, să vă împărtășesc gîndurile și aspirațiile tineretului studențesc din acest oraș, unde învață și își făuresc planuri de viitor studenți români, maghiari și germani, colegi și prieteni, uniți prin dragostea lor pentru patria socialistă și pentru popor.Alături de toți cetățenii țării, studenții își exprimă adeziunea lor totală la politica internă și externă a partidului și statului, pentru că ea exprimă principialitate și sinceră încredere în cauza unității țărilor socialiste, în dreptul fiecăreia de a construi socialismul potrivit cu realitățile poporului respectiv. Coordonatele politicii țării noastre — formulate limpede și cu luciditate în Declarația adoptată de Ma-' rea Adunare Națională — au reafirmat, ..în aceste zile, pozițiile călăuzite de rațiune și de simțul răspunderii pentru cauza socialismului, pentru viitorul țării noastre.Sîntem fericiți să exprimăm aici conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, recunoștința noastră pentru partidul ’ care făurește idealurile socialismului, care edifică pentru generația tînără minunatul viitor al României socialiste. Sîntem mîndri că / în țara noastră capătă un tot mai bogat contur bunăstarea fiecărui om, că societatea noastră creează condițiile deplinei afirmări a personalității umane, că sîntem martorii ridicării spirituale a patriei. Ne sînt dragi aceste cuceriri de care beneficiază tineretul universitar, de aceea ne sînt scumpe pacea, încrederea și prietenia între popoare. Tineretul a urmărit, alături de toți cetățenii patriei, evoluția unor evenimente față de care partidul a luat atitudine, o atitudine izvorîtă din fermitatea în a- plicarea principiilor marxist-leniniste ale relațiilor dintre țările socialiste, din simpatia și încrederea în poporul frate cehoslovac. Această atitudine este întărită prin adeziunea unanimă a țării, a întregului tineret al patriei.Cauza socialismului, cauză a fiecărui cetățean al țării, a tuturor tinerilor de pe întinsurile patriei, ne obligă să veghem neabătut pentru ca nimic să nu zdruncine coeziunea și forța sistemului socialist, unitatea lui frățească.Vă rog să-mi permiteți, stimați tovarăși; să asigur conducerea de partid și de stat, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al partidului, că tineretul universitar din Cluj este hotărît să slujească cu credință și fierbinte patriotism idealurile mărețe ale socialismului, cauza poporului român, pentru ca România să devină tot mai puternică, mai frumoasă, demnă de eforturile și aspirațiile generațiilor care ne-au precedat și ale celor care ne vor urma.Primit cu urale entuziaste, cu aplauze puternice, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat.

(Cuvîntarea se publică în pag. ' 
a V-a).Cuvîntarea a fost urmărită cu viu interes și subliniată în repetate rînduri de puternice și îndelungi aplauze.Minute în șir mulțimea scandează numele drag al Partidului Comunist Român, își exprimă prin urale și ovații hotărîrea unanimă de a face totul pentru înfăptuirea politicii marxist-leniniste, profund principiale, promovată de conducerea partidului, pentru triumful ideilor socialismului și păcii în lumea întreagă. Sînt momente de înflăcărat patriotism în care oamenii muncii, români și maghiari, dau glas simțămintelor de mîn- drie justificată, pentru bucuria de a fi cetățeni ai unei patrii libere, independente, stăpîne pe soarta sa, în care socialismul a învins deplin și pentru totdeauna.

★In continuarea vizitei a avut loc o entuziastă întîlnire cu intelectualii din Cluj. Intîlnirea a constituit o vibrantă manifestare a sentimentelor unanime ale oamenilor de știință și cultură clujeni față de politica înțeleaptă a partidului, o expresie puternică a hotărîrii lor de a înzeci eforturile în opera de edificare socialistă a României.
(RELATAREA ÎNTÎLNIRII O 

VOM PUBLICA IN NUMĂRUL 
VIITOR AL ZIARULUI NOS
TRU).In această atmosferă de puternică unitate a întregului popor în jurul partidului s-a încheiat vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat în județul Cluj.

Reportai realizat de Paul AN-
GHEL, Stelian CONSTANTINES- 
CU, Mircea S. IONESCU, Ludovic 

> ROMAN și Alexqndru MUREȘAN



SCÎNTEIA — slmbătă 31 august 1968 PAGINA 5
■ ev • Wr Ti ................ , «■«*< *H

<

[uvintarea tovarășului
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la marea adunare populară
Dragi tovarăși, cetățeni ai Clujului,Vă rog să-mi permiteți să vă a- dresez un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România, (male prelungite). îmi este greu să redau în cuvinte impresiile bogate ale acestei vizite și, mai cu seamă, emoția pe care o resimt privind această mare adunare populară de aci, din Piața Libertății, în care văd o manifestare simbolică a unității întregului nostru popor, (aplauze, urale).în aceste manifestări, în cuvintele calde, din inimă, care ne-au fost adresate aici, ca și la Cîmpia Turzii, la Turda, în întreprinderile clujene vizitate, noi vedem expresia sentimentelor dv., ale cetățenilor din județul Cluj, dar în același timp ale întregului popor, care știe că partidul noștru comunist, conducerea sa, îl călăuzește neabătut spre o viață demnă, liberă și fericită I (aplauze, urale prelungite).Vizita noastră la Cluj, întîlnirea cu dv., ca și celelalte vizite și înr tîlniri dintre conducătorii de partid și de stat și oamenii muncii care au avut și au loc în aceste zile pe întreg cuprinsul țării, constituie o parte integrantă a stilului și metodelor de muncă ale partidului nostru, ale conducerii sale, care se sfătuiesc întotdeauna cu poporul, se consultă permanent cu oamenii muncii, verificînd în același timp a- probarea de către popor a măsurilor adoptate, a politicii elaborate. Noi considerăm că numai așa, numai consultîndu-ne cu poporul și ținînd seama de părerile sale, putem să asigurăm conducerea justă a țării pe calea socialismului, (vii aplauze, urale).Sîntem acum spre sfîrșitul vizitei și putem afirma că întîlnirea -de aici, de lă Cluj, ca și celelalte ce au avut loc cu muncitorii, țăranii, intelectualii, români, maghiari, germani, de alte naționalități, de pe întreg cuprinsul țării au relevat unanimitatea deplină în care poporul nostru susține politica partidului și guvernului, (vii aplauze, urale).Ne-am putea pune întrebarea s de ce oare politica partidului, politica sa internă, ca și politica sa internațională care și-a găsit o nouă expresie în Declarația adoptată de Marea Adunare Națională, stîrnește un atît de puternic ecou în inima, în mintea și în sufletul poporului ? Cred că aceasta se da- torește tocmai faptului că ea exprimă gîndurile fiecărui cetățean al patriei noastre, răspunde intereselor și năzuințelor poporului, strîns unit și stăpîn pe destinele sale, hotărît să asigure desăvîrșirea construcției socialiste în România, să creeze condițiile pentru trecerea în viitor la făurirea societății comuniste. (aplauze, urale îndelungate).Sub conducerea partidului comuniștilor, poporul nostru a obținut mari victorii, a învins multe greutăți. In anii grei ai ilegalității, partidul comunist a știut să unească tot ce are mai bun poporul nostru, toate forțele oamenilor muncii — cînd vorbesc de oamenii muncii îi înțeleg și pe muncitori, și pe țărani, și pe intelectuali, fără deosebire de naționalitate — să-i conducă strîns uniți în lupta împotriva regimului burghezo-moșie- resc, în lupta împotriva dictaturii militare și a războiului fascist, pentru eliberarea patriei, (aplauze, urale). In focul acestei lupte s-a întărit și s-a pus o bază trainică prieteniei dintre poporul român și celelalte popoare care au luptat împreună împotriva fascismului. Aici, în Cluj, se găsește monumentul care amintește de lupta comună a armatei române și armatei sovietice împotriva fascismului ; nu departe, la Debrețin, se găsește monumentul ostașilor români, care vorbește de jertfele a- duse de aceștia pentru eliberarea poporului frate maghiar; în Cehoslovacia se găsesc, de asemenea, monumente ale ostașilor români care și-au dat viața pentru eliberarea popoarelor frățești ale Cehoslovaciei. Sîngele Vărsat în lupta comună dusă împotriva fascismului, împreună cu fiii poporului sovietic, cu oamenii muncii din Ungaria, cu oamenii muncii din Cehoslovacia, a cimentat pe veci prietenia dintre popoarele noastre, a- lianța lor frățească, solidaritatea lor pe drumul făuririi socialismului și comunismului, (vii aplauze, urale).Noi considerăm că purtăm răspunderea față de cei ce și-au dat viața în această luptă, de a nu admite nimic care să dăuneze prieteniei dintre popoarele noastre, relațiilor dintre țările socialiste, de a acționa neobosit și a face totul pentru întărirea unității țărilor socialiste. Aceasta este nu numai o datorie față de jertfele trecutului, ci și chezășia luptei pentru victoria cauzei socialismului. a păcii în lume, (aplauze, u- rale).După cum vedeți, ne leagă vechi relații de unitate și prietenie cu popoarele multor țări socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești din aceste țări. Partidul nostru, poporul român consideră că oamenii care conduc destinele țărilor socialiste au răspunderea, față de popoarele lor și față de mișcarea comunistă internațională de a face totul pentru întărirea prieteniei frățești dintre statele socialiste, de a împiedica adîncirea divergențelor, de a acționa perseverent pentru unitatea țărilor lor ți a întregii mișcări comuniste și 

muncitorești internaționale, (aplauze puternice).Principiile care călăuzesc partidul și statul nostru în dezvoltarea relațiilor cu celelalte țări socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume sînt principiile verificate, atotbiruitoare, ale marxism-leninismului, principii care pornesc de la egalitatea deplină a drepturilor între națiuni, între partide, de la respectul independenței și suveranității naționale, de la solidaritatea în lupta comună, de la manifestarea activă a internaționalismului proletar, (aplauze însuflețite).Știți, tovarăși, că în aceste zile au avut loc grave evenimente pe arena internațională, care au pus în discuție multe aspecte ale relațiilor între țările socialiste, au ridicat multe probleme, au făcut pe mulți comuniști să-și pună întrebarea : oare este inevitabil ca în relațiile dintre țări socialiste, dintre comuniști să se ajungă la asemenea manifestări de încordare 7 Oare nu este posibil să se împiedice adîncirea divergențelor și înrăutățirea relațiilor, oare au fost epuizate toate npjloacele comune pe care le avem pentru a găsi soluții constructive problemelor actuale ? Răspunsul nostru este „nu" — nu s-au epuizat aceste mijloace ! Avem convingerea că există încă multiple și largi posibilități ca — acționînd cu chibzuință și perseverență, în spiritul responsabilității față de popoarele noastre, față de mișcarea comunistă internațională, față de întreaga omenire — să dovedim superioritatea ideologiei noastre, posibilitatea de a rezolva pe baza principiilor marxist-Jeniniste orice problemă divergentă dintre noi, de a asigura unitatea în lupta noastră comună și mersul înainte victorios al cauzei socialismului! (aplauze, urale).în situația grea ce s-a creat, noi considerăm că trebuie să se acționeze cu hotărîre pentru a se înfăptui acordul stabilit la Moscova la convorbirile sovieto-ceho- slovace, pentru reluarea activității normale a organelor legale de partid și de stat și crearea condițiilor ca partidul comunist, poporul cehoslovac, cu forțele unite în jurul conducerii sale, să-și poată consacra eforturile rezolvării sarcinilor complexe ce-i stau în față, asigurînd mersul înainte al construcției socialiste în Cehoslovacia. Dorim poporului frate cehoslovac, dorim partidului frate comunist cehoslovac succes deplin în activitatea pentru dezvoltarea societății socialiste în Cehoslovacia I (aplauze, urale puternice).De asemenea, considerăm că este necesar să se ajungă la retragerea din Cehoslovacia, în cel mai scurt timp, a trupelor celor cinci țări socialiste, asigurîndu-se poporului cehoslovac posibilitatea de a-și exercita pe deplin prerogativele suveranității și independenței naționale, de a-și rezolva singur problemele, în interesul cauzei socialismului, al restabilirii climatului de încredere și prietenife dintre țările socialiste, al consolidării și întăririi unității lor. (aplauze, u- rale).Noi apreciem ca o datorie a comuniștilor din toată lumea — din țările socialiste, ca și din țările capitaliste — unirea eforturilor pentru a se depăși acest moment greu, pentru a se asigura trecerea mai departe la sarcinile luptei comune, pentru a se asigura coeziunea tuturor forțelor antiimperia- liste și a împiedica imperialismul să pună în primejdie pacea și libertatea popoarelor, (aplauze).Partidul și guvernul, întregul nostru popor nu-și vor precupeți eforturile și vor acționa în acest spirit, pe baza Declarației adoptate de Marea Adunare Națională, pe bază hotărîrilor Comitetului Central al partidului, pentru a-șl aduce neprecupețit întreaga contribuție la cauza unității, la întărirea frontului antiimperialist, (aplauze, urale).O deosebită atenție acordăm realizării în cele mai bune condiții a sarcinilor mari care stau în fața noastră în construcția socialismului, știind că forța sistemului mondial socialist stă în forța și tăria fiecărei țări socialiste. Cu cît fiecare din aceste țări obține rezultate mai bune în făurirea orînduirii noi, cu cît se dezvoltă din punct de vedere economic, cultural, științific, cu cît își asigură capacitatea de apărare, într-un cuvînt cu cît socialismul își afirmă superioritatea mai multilateral în fiecare țară socialistă, cu atît devin mai puternice forța și influența socialismului în întreaga lume, (aplauze, urale).In acest sens, atît interesele fundamentale ale poporului român, cît și îndatoririle sale internaționale, ne determină să ne mobilizăm toate eforturile pentru îndeplinirea programului de desăvîr- șire a construcției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Este adevărat, tovarăși, că bilanțul primilor doi ani și jumătate ai cincinalului este îmbucurător. Sarcinile de dezvoltare a economiei, științei, culturii, de ridicare a nivelului de trai al poporului au fost pe deplin îndeplinite, existînd toate garanțiile că vom reuși să realizăm în întregime directivele programului elaborat.In mod deosebit, ne străduim să ridicăm continuu nivelul industriei patriei noastre, pentru că știm că fără o puternică industrie nu se poate construi socialismul, nu pot fi asigurate fericirea și independența poporului nostru, (aplauze, urale prelungite).Facem eforturi susținute pentru 

modernizarea agriculturii socialiste, care și-a dovedit superioritatea, chiar și în acest an de secetă. Mă refer la superioritatea pe planul producției, căre este întregită de superioritatea din punct de vedere social, căci agricultura socialistă a unit milioanele de țărani, pe care îi educă, în munca comună, în spiritul socialismului, asigurînd lichidarea, așa cum spunea Lenin, a oricărei baze de renaștere a capitalismului. Vă amintiți ce spunea Lenin că acolo unde există mica producție de mărfuri se naște capitalism zi de zi, ceas de ceas, spontan și în proporție de masă. Noi de mult am lichidat această posibilitate în România. Socialismul a învins pentru totdeauna în țara noastră, (aplauze, urale).Agricultura noastră socialistă a- sigură condiții pentru dezvoltarea continuă a unei puternice producții agroalimentare, care să satisfacă din plin nevoile întregului popor. Totodată, țărănimea nouă, cooperatistă, în strînsă unitate cu clasa muncitoare, constituie o forță de granit a orînduirii noastre socialiste, (aplauze, urale entuziaste).Partidul nostru a obținut succese mari în îndeplinirea programului de dezvoltare a învățămîntu- lui, științei, culturii și depune în continuare eforturi pentru a ridica poporul nostru pe trepte superioare de educație și cultură, deoarece, după cum se știe, socialismul presupune însușirea, sintetizarea a tot ceea ce a creat mai bun omenirea în domeniul cunoașterii științifice. Numai pe baza științei și culturii celei mai înaintate se poate făuri cea mai dreaptă și mai umană societate din istorie, societatea comunistă. (aplauze vii, urale).An de an se înfăptuiesc prevederile Congresului al IX-lea al P.C.R. privind creșterea nivelului de viață al poporului — țelul suprem al întregii noastre activități, întreaga politică de partid și de stat, tot ceea ce făurim pe plan material și spiritual este închinat omului, fericirii sale. Facem și vom face totul pentru ca bunăstarea și fericirea celor ce muncesc din țara noastră să crească necontenit, (aplauze, urale).Este știut, tovarăși, în activitatea noastră de-a lungul anilor a trebuit să învingem multe greutăți, au existat și lipsuri, au fost comise și abuzuri. Partidul nostru a luat poziție hotărîtă față de asemenea stări de lucruri pe care noi nu le privim ca fenomene inevitabile, ci, dimpotrivă, ca aspecte negative, ca expresii ale influențelor vechiului, ale practicilor moștenite de la burghezie șl moșierime, ca manifestări care n-au ce căuta în socialism. Tocmai de aceea, Comitetul Central al partidului a demascat cu hotărîre a- ceste practici și a luat măsuri pentru excluderea lor definitivă din viața societății noastre socialiste. Noi considerăm, tovarăși, că societatea socialistă, așa cum au gîn- dit-o făuritorii comunismului științific, așa cum ne-am reprezentat-o cînd am intrat în rîndurile mișcării comuniste, așa cum o - concepe fiecare comunist și întregul nostru popor e o societate în care omul este stăpîn pe mijloacele de producție, pe toate bogățiile țării sale, în care tot ceea ce se înfăptuiește slujește omului, în care np este admis nimic care să lovească în omul muncii, (aplauze, urale entuziaste).Iată de ce noi acționăm cu fermitate pentru întărirea legalității socialiste, pentru respectul legilor țării, chemăm organele puterii da stat, ale puterii muncitorilor, țăranilor și intelectualilor să apere neabătut interesele celor ce muncesc, să acționeze numai și numai în folosul oamenilor muncii, lovind, atunci cînd este cazul, numai și numai în aceia care încearcă să se opună construcției socialiste, care se pun în slujba cercurilor reacționare, imperialiste, în aceia care trădează cauza socialismului, cauza poporului.Este de la sine înțeles că organele statului nostru răspund în fața poporului, a Marii Adunări Naționale, a guvernului, în fața întregii noastre societăți, căreia ele trebuie să-i dea socoteală asupra felului cum își îndeplinesc îndatoririle. A- ceasta este legea pe care se întemeiază puterea muncitorească-ță- rănească din România, (vii aplauze, urale).In ce ne privește, sîntem ho- tărîți să acționăm neabătut pentru lărgirea continuă a democrației socialiste, asigurînd cadrul organizatoric necesar ca oamenii muncii din toate domeniile de activitate, din toate> colțurile țării să poată participa cu întreaga lor pricepere la făurirea destinelor patriei. în aceasta vedem o trăsătură fundamentală a ideii marxism-leninismului că în socialism poporul își făurește în mod conștient propria sa istorie, (vii aplauze).Am avut prilejul, acum cîteva zile, vizitînd județele Brașov, Covasna și Harghita, să vorbesc mai pe larg despre problema națională. Partidul nostru a rezolvat în mod mar- xist-leninist, o dată pentru totdeauna, această problemă în țara noastră. Toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate, români, maghiari, germani, de alte naționalități, se bucură de drepturi egale și poartă o răspundere comună, făurind împreună, în strînsă unire, viitorul fericit al patriei socialiste. (aplauze prelungite, urale).Cuvîntul „libertate" se poate rosti în mai multe limbi, dar are același înțeles pentru toți oamenii ; de asemenea, despre egalitatea între oameni, ca și între națiuni, se poate vorbi în mai rnulte limbi, dar 

înțelesul este același. Oamenii trebuie să beneficieze de posibilități egale, nestingherite, de a-și valorifica aptitudinile, de a-și manifesta capacitățile creatoare, să aibă dreptul de a-și promova interesele legitime, de a-și spune părerea și a participa în raport cu priceperea și cu cunoștințele la întreaga activitate socială. In aceasta vedem noi expresia egalității în drepturi, expresia libertății oamenilor, ca de altfel și a națiunilor, (aplauze, urale).Nu numai că este înțeles, dar s-a și înfăptuit sensul acestor cuvinte în țara noastră. In rîndurile poporului nostru există o deplină unitate, tocmai pentru că el este convins că întreaga politică a partidului și guvernului României corespunde intereselor tuturor cetățenilor României. (aplauze, urale).Discutînd despre felul în care concepem activitatea noastră de viitor, afirmîndu-ne cu hotărîre voința de a fi o națiune suverană în rîndul națiunilor socialiste, în rîndul națiunilor întregii lumi, doresc să arăt că noi, Partidul Comunist Român, oamenii muncii din România, vedem viitorul în strînsă legătură cu viitorul tuturor țărilor socialiste. Privim de aceea spre toți prietenii noștri din țările socialiste, spre popoarele frățești ale acestor țări, cărora le strîngem mîna prietenește, tovărășește, de la egal la egal, (aplauze puternice, urîile).Vom face totul pentru dezvoltarea acestor relații, cu adevărat frățești, cu convingerea că nimic nu poate sta în calea prieteniei dintre popoarele noastre, care se călăuzesc după învățătura marxist-leninistă, care făuresc aceeași orînduire — socialismul și comunismul, (aplauze, urale).Ne îndeamnă la această politică nu numai ideologia marxist-leninistă, ci și, parcă din depărtările istoriei, strămoșii noștri — Ștefan cel Mare, Mircea, Matei Corvin, Mihai Viteazul, Ioan de Hunedoara, Mu- șatinii, Basarabii și atîția alții care și-au închinat viața înălțării națiunii noastre. Ei ne îndeamnă să găsim căile cele mai bune pentru întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie cu popoarele vecine, pentru că nu o dată popoarele noastre au luptat împreună împotriva dușmanilor sau asupritorilor comuni. (aplauze, urale). Ne îndeamnă la aceasta Doja, Horia, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Petoffi și Coșbuc, Eminescu și Ady Endre, și atîția alții care au năzuit la înfrățirea popoarelor în lupta pentru dreptate socială, pentru o viață mai bună, (aplauze, urale). Ne îndeamnă la aceasta jertfele comuniștilor care au luptat umăr la umăr și și-au vărsat laolaltă sîngele în lupta împotriva claselor exploatatoare, pentru eliberarea de sub jugul fascist, pentru idealurile mărețe ale socialismului. Să facem de aceea totul pentru a fi vrednici de această moștenire, pentru a nu ne rușina de strămoșii, de înaintașii noștri 1 (aplauze prelungite).De la făuritorii marxism-leninismului, ca și de la premergătorii noștri, am învățat că un popor poate fi liber numai atunci cînd respectă libertatea celorlalte popoare. Noi vrem să fim liberi și sîntem hotărîți să respectăm întotdeauna libertatea tuturor popoarelor. (aplauze, urale).Dragi tovarăși, am reamintit toate acestea pentru a sublinia că sîntem purtătorii unor glorioase tradiții, că pentru noi viața și robia nu pot sta împreună, că noi dorim să trăim liberi, (aplauze, urale). De aceea, ne preocupăm continuu de întărirea capacității de apărare a patriei noastre. Știm 

Conducătorilor de partid și de stat le sînt prezentate produsele de bază ale uzinelor „Unirea" — noi tipuri de războaie de fesut

că, atîta timp cît va mai exista imperialismul, vor exista și pericole pentru țările socialiste, va exista pericolul unui nou război mondial. De aceea, avem sarcina plină de răspundere față de popor, față de destinele și de viitorul său, de a ne îngriji de întărirea capacității de apărare a patriei, de a întări alianța cu celelalte țări socialiste, de a ne îndeplini, așa cum se arată în Declarația adoptată de Marea Adunare Națională, obligațiile asumate de România prin tratate cu țările socialiste, pentru a fi oricînd gata ca în comun să dăm riposta cuvenită oricărei agresiuni imperialiste, (a- plauze, urale).Dorim cu toții să acționăm în așa fel, încît să împiedicăm imperialismul să arunce omenirea într-un nou război mondial. De aceea, considerăm că este deosebit de important să ne întărim vigilența în fața activității agresive a imperialismului și, în același timp, să întărim unitatea țărilor socialiste, să ducem o politică de dezvoltare a relațiilor de prietenie cu toate popoarele lumii, pentru asigurarea securității în Europa, pentru unirea tuturor forțelor anti- imperialiste. Sîntem convinși că popoarele, unindu-și forțele, pot apăra pacea în întreaga lume, și noi dorim să ne aducem întreaga contribuție la această cauză nobilă 1 (aplauze, urale).In aplauzele dv. văd aprobarea acestei politici a partidului nostru. Doresc încă o dată să exprim mulțumirile vii ale conducerii de partid și de stat pentru încrederea pe care dv., ca și întregul nostru popor, ne-o acordați și vă făgăduim solemn că vom face totul pentru a răspunde acestei încrederi, (aplauze, urale).In Cursul acestei îptîlniri, ca și cu alte prilejuri, am fost adînc mișcat, emoționat, de cuvintele și manifestările calde la adresa mea. Doresc să arăt că eu le consider adresate în primul rînd partidului nostru comunist. Țin să declar, în fața dv., că de cînd am intrat în rîndurile mișcării muncitorești, de la vîrsta de 14 ani, nu am avut nimic mai scump decît interesele poporului din rîndul căruia fac parte. Am înțeles să luptăm pentru o cauză nemuritoare, am înțeles că un comunist, pentru a putea să-și îndeplinească îndatoririle față de popor, față de clasa din care face parte, față de socialism, trebuie să se călăuzească permanent după atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, care arată drumul spre viitor întregii omeniri. (aplauze, urale).Partidul, poporul ne-au încredințat sarcini de mare răspundere. Ceea ce facem noi nu este legat numai de activitatea unei persoane sau a unui grup de oameni. Este legat de activitatea întregului popor, de munca și năzuințele sale, iar dorința noastră este ca tot ceea ce facem să răspundă intereselor poporului, (aplauze prelungite).Vreau să declar aici, în Piața Libertății din Cluj, că în întreaga mea activitate mă voi conduce după interesele poporului, că voi munci fără odihnă cît timp va bate inima în mine, pentru înflorirea României socialiste, pentru cauza comunismului, voi fi alături de popor! (ovații, urale, aplauze puternice și îndelungate).Dați-mi voie, în încheiere, să vă urez din toată inima multe și multe succese în activitatea dv. închinată fericirii poporului nostru, cauzei socialismului. Vă doresc multă sănătate, fericire dv. tuturor și familiilor dv. (urale prelungite, aplauze puternice, ovații).

Vizite în județe 
ale altor tovarăși 
din .conducerea

de partid si de statIn continuarea vizitelor de lucru ale unor tovarăși din conducerea de partid și de stat în județele țării, în zilele de 29 și 30 august tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- ședinte al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a făcut o vizită în județul Teleorman ; tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri —. în județul Satu Mare ; tovarășul Dumitru Popescu, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C^al P.C.R., redactor- șef al ziarului „Scînteia" — în județul Alba.Cu acest prilej, tovarășii din conducerea de partid și de stat au vizitat numeroase obiective de mare însemnătate pe tărîm economic și social-cultural — uzine și fabrici, șantiere, unități agricole, complexe sociale, așezăminte de cultură. Discutînd la fața locului cu muncitori, ingineri, tehnicieni, cadre de conducere, activiști de partid și de stat asupra celor mai importante probleme ale activității lor, oaspeții s-au interesat de modul în care colectivele respective realizează sarcinile actuale ce stau în fața lor, de activitatea desfășurată pentru înfăptuirea programului de edificare socialistă elaborat de Congresul al IX-lea și dezvoltat creator de Conferința Națională a partidului.în cursul vizitelor au avut loc întîlniri cu muncitori, țărani și intelectuali, activiști de partid și de stat. Luînd cuvîntul în cadrul u- nor entuziaste adunări populare, tovarășii Constantin Drăgan, Iosif Banc și Dumitru Popescu au vorbit pe larg despre programul de activitate elaborat de partid în vederea înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste, despre îndatoririle ce stah în fața oamenilor 

In una din secțiile întreprinderii „Clujeana*

muncii, a activului de partid și d< stat pentru a asigura uh ritm înal. în procesul dezvoltării economiei ș< culturii românești, al perfecționării continue a vieții economice și sociale în toate domeniile. Oaspeții au subliniat necesitatea sporirii eforturilor celor ce muncesc pentru realizarea programului elaborat de partid în vederea desăvîrșirii construcției socialiste, a ridicării necontenite a nivelului de trai al tuturor cetățenilor patriei noastre.Reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, ai organelor locale de partid și de stat au exprimat, prin cuvîntul lor, în adunări, hotărîrea oamenilor muncii din aceste județe de’a-și consacra întreaga putere de muncă îndeplinirii sarcinilor de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal, conștienți fiind de faptul că eforturile lor duc la progresul economic, social și intelectual al țării noastre, la bunăstarea oamenilor muncii. Totodată, cei ce ,au luat cuvîntul și-au exprimat adeziunea totală față de politica internă și externă a partidului și statului — față de principiile clar exprimate în recentele documente ale Comitetului Central al partidului și în Declarația adoptată de Marea Adunare Națională, precum și în comunicatul Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. Muncitorii, țăranii și intelectualii care au luat cuvîntul și-au manifestat dragostea, atașamentul și încrederea lor deplină în partidul nostru, demonstrînd unitatea de nezdruncinat în jurul partidului, Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii au subliniat că oamenii muncii din județele respective vor depune toate eforturile pentru a înfăptui politica partidului, politică ce întruchipează interesele întregului nostru popor, ale cauzei generale a socialismului și păcii în lume.
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„Nu vom fi niciodată îndeajuns de recunoscători față de pămîntul care ne-a dat tot", a mărturisit inimosul' și lucidul sculptor Constantin Brân- cuși, cel care, și din depărtări și în țară, s-a simțit atît de român prin inspirația din folclorul și stilistica populară a patriei.Această recunoștință, care înseamnă trăirea pe plan înalt a valorilor spirituale ale culturii țării, participarea cu gîndul și inima la idealurile și activitățile semnificative ale poporului — au avut-o și o au toți creatorii cu nobilă conștiință umană. Viața poporului, cu constantele culturii lui, cu valorile lui, statornicite de-a lungul mileniilor și secolelor, dar mereu împrospătate și spiritual, și ca modalitate de expresie, constituie pentru artist sursa de inspirație, mediul tot atît de necesar lui cît lumina, aerul, civilizația. Inspirației primite de la popor, artistul îi răspunde prin variatele și diferențiatele lui exprimări și comunicări, adeverind că toate-s „de la lume adunate și tot lumii date*.Inspirația de la filozofia poporului — de la înțelepciunea și tăria vieții lui — de la trăsăturile lui psihice și modalitățile de comportare istorică și socială, de la ceea ce a creat el anonim sau prin exponenții Iui știuți este izvor nesecat pentru lite- rați, muzicieni, artiști plastici, arhitecți, pentru toți cei care înfăptuiesc ceva trainic și reprezentativ. Structura, mai vizibilă sau mai puțin vizibilă a creațiilor culturii noastre, este constituită din legătura cu poporul.Să ne gîndim cît de vie și prezentă este viața poporului, cu sentimentele, cugetul și aspirațiile lui în operele lui Eminescu, Alecsandri, Arghezi, Bla- ga sau Creangă, Sado- veanu, Rebreanu, Slavici, Camil Petrescu ori în cea a lui George Enescu și Paul Constantinescu, ori a Iui Grigorescu, Andre- escu, Luchian, Petrașcu, Ghiață, Țuculescu sau Brâncuși, Paciurea, An- ghel.Creațiile mai viguroase sau mai semnificative din ultimele decenii — cele din anii construirii socialismului — sînt profund legate de viața- poporului, de transformările revoluționare și închegarea unei viziuni umaniste. Să ne gîndim la epica lui Zaharia Stancu, Marin Preda, Eugen Barbu, Geo Bogza, Titus Po- povici, N. Breban, I. LSn- crănjan, Ștefan Bănules- cu, Traian Filip sau a regretaților Eusebiu Ca- milar și Oscar Walter Ci- sek, la poezia timpuriu dispărutului N. Labiș și la cea a lui Eugen Jebe- leanu, Cicerone Theodo- rescu, M. Beniuc, Maria Banuș, Meliusz Joszef, Ion Brad, Letay La- jos, Marin Sorescu, Ion Alexandru, Nichita Stă- nescu, Cezar Baltag, Ana Blandiana, la dramaturgia lui Horia Lovines- cu, Aurel Baranga, Paul Everac, Al. Mirodan — iar enumerarea ar putea fi mult lărgită. Să ne a- mintim de compozițiile lui Mihail Jora, D. Cuclin, Sabin Drăgoi, Zeno Van- cea. Ion și Gheorghe Du- milrescu, Ludovic Feldman, sau’ale mai tinerilor Anatol Vieru, Th. Grigoriu,

Ștefan Niculescu, Dan Constantinescu, Tiberlu Olah, D. Capoianu, Cornel Țăranu, W. Bergher, Pascal Bentoiu, Doru Po- povicf, cu și legate de tradiția populară și cultă — la mulți predominînd școala . post-enesciană — și, prin^ aceasta, tocmai bizuirea pe tradițiile naționale și

Gh. Costines- multor altora,
Cum în pictură există afinități mai vădite sau mai puțin vădite între tineri și maeștri ca Ciucurencu, Baba, Catargi sau Bu- nescu și Ghiață. Deși am dat numeroase nume, ele sînt puține față de reala bogăție a forțelor artistice de astăzi în toate domeniile artelor și culturii.Cea mai predominantă orientare la majoritatea

deoarece viața este întotdeauna mai bogată decît arta, dar arta, la rîndul ei, este aceea care fixează pentru prezent și viitor marile semnificații ale unei epoci, gîndurile și sentimentele majore ale generațiilor. Uneori, romancierii, nuveliștii, dramaturgii, poeții, muzicienii, artiștii plastici ajung la esența realității,' alte-

suget

și aspirație populară

Petru COMARNESCU

găsirea de noi forme de expresie, valabile pe plan mondial.Intr-un eseu intitulat „Național și universal în muzică" (publicat în periodicul tipărit în mai multe limbi străine Revis
ta Română, nr. 4, 1966) Zeno Vancea și Ștefan Niculescu arătau concluziile la care au ajuns cei mai mulți dintre compozitorii de azi — concluzii valabile și pentru reprezentanții celorlalte arte — și anume că „nu este posibil de a realiza opere de semnificație mondială, fără a te bizui pe tradițiile naționale, dar, de asemenea, rezultă că nici o artă vitală națională nu poate fi creată, fără a asimila în prealabil cele mai bune tradiții din arta mondială".E ceea ce au făcut și fac majoritatea creatorilor noștri, cu diferențierile de rigoare, ce atîrnă de ■ temperamentul, preferințele, afinitățile, modalitățile proprii de exprimare.In artele plastice de astăzi, cu tot limbajul nou, sintetic, uneori mai direct narativ, alteori simbolic sau metaforic, se simt inspirațiile din gîndirea, imaginația, sti- ■ listica poporului; în necurmata-i continuitate și evoluție. Uneori, se îmbină ingenios și autentic unele elemente și procedee tradiționale cu căutările și metodele novatoare din arta mondială, obținîndu-se viziuni și expresii proprii artiștilor noștri și lumii căreia aparțin. Este cazul — dacă ne referim la generațiile mai noi — al pictorilor și graficienilor Brăduț Covaliu, Virgil Al- mășan, C. Piliuță, Ion Gheorghiu, Paul Ghera- sim, Ion Pacea, Octav Grigorescu, Ion Bițan, Li- ■gia Macovei, Mariana Petrașcu, Marcel Chirnoagă, Traian Brădean, Lucia loan, Mihai Olos, Gh. Răducanu sau al sculptorilor G. Apostu, Ovidiu Maitec, Gh. Iliescu-Căli- nești, C. Popovici, care urmează, fiecare în felul său, pe maeștrii și artiștii de seamă ai generațiilor de după Brâncuși și Paciurea, adică pe Medrea, Anghel, Jalea, Han, La- dea, Vida, Irimescu, sau pe Vlad, Vlasiu, Ciucă.

artiștllor în viață este sinteza dintre folclor și stilizare, pe de o parte, și unele influențe ale. artei contemporane.gurarea poetică a realității se săvîrșește cu felurite mijloace, ca și narațiunea de ordin mitologic ori social-istoric. Un lirism vitalizant, cu note optimiste sau grave, cu idei și metafore adînc gîndite și simțite predomină în artele plastice, ca și respectiv în celelalte arte. Să nu uităm artele monumental-decorative — de la picturile murale în frescă, mozaic, tempera la reliefuri în metal și de Ia ceramică la tapiserii — toate în reală înflorire și adesea învederînd fericita confluență dintre imaginația folclorică, stilistica populară, și limbajele sintetice ale artei contemporane, — toate acestea în slujba înfrumusețării vieții obștești.Trebuie totuși să vedem și ceea ce lipsește sau este insuficient valorificat în legătura artiștilor de azi cu viață poporului. Această viața în plin a- vînt constructiv, cu infinite înfăptuiri colective pe calea socialismului și cu milioanele de gesturi și contribuții individuale, convergînd spre aceeași înaltă cauză, este o comoară în continuă dezvoltare. Nu este lesne să îi surprinzi fie adîhcimile, fie nuanțele spre a le reda în operele de artă.

Transfi-

ori ramîn la periferia ei, iar din complexitatea activității și gîndirii oamenilor nu aleg aspectele cele mai grăitoare.Ca și cu alte prilejuri, am arătat că epica noastră — energică și vitală — nu ridică îndeajuns problemele intelectuale actuale, cele ale ethosu- lui contemporan, că ro- manele-eseuri sînt încă prea puține, cum și eseistica însăși cu dezbateri mai complexe asupra spiritualității noastre și ale celei mondiale, cu confruntările de rigoare între vechi și nou, între ceea ce este uman și antiuman sau dezumanizant. Meditația adîncă nu lipsește din poezia noastră, dar să ne gîndim ce ar fi făcut Eminescu sau Blaga, cu darurile lor de filozofi, pe lîngă cele de poeți, dacă arxtrăi -astăzi. In muzică există vigoare și finețe, dar uneori preocupările de tehnică originală, predilecția pentru sonoritățile rare sau inedite strangulează sentimentul, care, la Enescu, Cuclin, Brăiloiu și la alți compozitori predomina, oricîte modalități de exprimare tradițională sau ; înnoită intrări în înphegafef/creă- ției lor. In artele plastice, lirismul se volatilizează uneori în favoarea unor tehnici exercitate cu ingeniozitate, dar nu pornind din suflet, din gîn- direa largă și dinamică.Citeam, zilele trecute, mărturisirile unor artiști din alte țări, care resping sentimentul, nostalgiile, idealurile, declarîndu-se

pentru o tehnică brută, inconștientă, întîmplătoa- r'e, pentru teorii asupra sonorității sau vizualită- ții, din care dispare prezența spiritualității, a valorilor sufletești. La fel și unele teorii literare dau obiectelor sau banalității mărunt cotidiene o excesivă însemnătate, în dauna trăirii mai complexe, mai înalte, cu adevărat umane.Artiștii își datoresa lor înșiși și poporului care fac parte mult mult decît simplele exerciții tehnice, decît inovații mecaniciste sau inconștiente, decît procedee întîmplătoare, efemere. Poporul își cere reliefarea tîlcului vieții lui, a înfăptuirilor lui, a valorilor pe care le-a trăit și le trăiește, a măreției luptelor și strădaniilor lui pentru edificarea unei noi societăți. Datoria artiștilor este tocmai de a cultiva ceea ce este mai nobil, mai adînc semnificativ, mai viu din viul și spiritualitatea poporului. Pe această cale se obțin cele mai 6trînse legături dintre mase și artiști și se obțin cele mai rodnice re zultate. A servi poporuL în clipele lui luminoase, ca și în cele de grele încercări, este onoarea îndeletnicirii de artist, măreția menirii artei, iar a- ceasta se poate face cu ajutorul unei infinități da mijloace. Expoziția

cinema
tas

Inițiativa locală

din mai

mjjloace. Expoziția consacrată aniversării revoluției de la 1848 a dove dit-o cu prisosință — învederînd cum aceeași temă capătă nenumărate Ipostaze și oglindiri, o infinitate de momente și expresii.Pledăm pentru o întregire a artei actuale, peste realizările ei splendide în general, din care să simtă marile virtuți poporului nostru din cut și din prezent și dul la viitorul lui.S-au petrecut în patria noastră mari evenimente și transformări istorice, e- conomice, culturale. Astăzi, înțelepciunea, tuziasmul, mărinimia, crederea solidară destinul poporului și al țării sînt mai temeinice ca oricînd. Lupta pentru construirea socialismului, a unei vieți fericite și pașnice a întregului popor, pentru progresul material și spiritual, pentru înflorirea culturii, însuflețește milioane de oameni. Virtuțile acestea active și creatoare merită a fi și mai adînc prezente în preocupările și expresiile artiștilor măiestrit promovate pe diferitele In acest reda cît mal deplin ceea ce datoresc poporului i-ar reflecta spornic mina primită de la el, mina sufletului său.

se ale tre- gîn-
en- în- în

noștri, și mai

• Trei copil
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Tarzan, omul
BLICA — 9 ; 11,30
21.15, ---------------
16 ;
VIAR — 8,30 ; 10,45
MODERN — 9,30 ; , a» , au, ,
18.30 ; 20,45, GRĂDINA EXPOZIȚIA —
19.45, STADIONUL DINAMO — 20.
• Roata vieții: CAPITOL — 9,30;
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, la grădină 19,30,
MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; * “
21.
• Căderea Imperiului roman : 
CEAFĂRUL —■ 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 
GRĂDINA DOINA — 19,15.
0 Fantomele se grăbesc : LUMINA —
9.30 — 16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45.
a Corabia „Pasărea albastră* : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Fantezlștii : DOINA — 9 ; 11 ; 13. 
0 Eu, eu, eu șl... ceilalți : DOINA — 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Hatarl : VICTORIA — 9,30 ; 13,15 ;
17 ; 20,30. ARENELE LIBERTĂȚII —
19.30.
0 In orașul „S“ : CENTRAL — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Camera în formă de „L" t SALA 
CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ;
20.15.
0 Șapte oameni de aur : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la gră
dină — 20, AURORA — 9,30 ; 12 ; 14,45 ;
17.15 ; 20, la grădină — 20,30.
0 întâlnire în munți : EXCELSIOR —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. »
0 Taffy șl vînătorul: TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Premiere strict secrete : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Viva Marla : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în cotinuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9<; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GRĂDINA TOMIS — 19,30.
0 Intre noi : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină — 20.
0 Pentru cîțiva dolari In plus : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.
0 Prin Kurdistanuî sălbatic : DACIA
— 8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
0 Studiu despre femei : UNIREA —
15.30 ; 18.
0 Cînd tu nu ești : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Piramida zeului Soare : GIULEȘTI
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30 la grădină
— 20. .
0 Domnișoarele din Rochefort : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Moștenirea Iul Achille : FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 O fată
18 ; 20,30.
0 Duelul
în continuare ;
MOȘILOR — 20.
0 Aventurierii : VIITORUL — 15.30 ; 
18 ; 20,30, POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Dă laba, prietene 1: PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Vicontele plătește polița : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20, GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
0 caut o nevastă: VITAN — 15,30: 
18 ; 20,15.
0 Falsa liră de aur: RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Nebunul din laboratorul 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Alegere de asasini : PACEA
15.45 ; 18 ; 20,15.
0 Judecata : FERENTARI
18 ; 20,30.
0 Nuntă la Malinovka: COSMOS 
15,30 ; 18 ; 20,15.

El Dorado : CRÎNGAȘI
; 20.15.
Zorba grecul : CIRCUL DE STAT 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
Ea va rîde : PARCUL HERĂSTRĂU 
19,45.
Minunata Angelica: GRADINA

VITAN — 19,45.
0 Un bărbat șl o femele t GRADINA 
UNIREA — 20.

„minune" PATRIA —
■ M—maimuță: REPU- 
r; 14; 16,30; 18,45; 

i, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
18,30; 21, la grădină — 20, FERO- 

‘ “ ----- ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 21,
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;

18,30 ;

LU- 
19,45,

cludată : MOȘILOR — 15,30 ;

lung : VOLGA — 9—15,30
18 ; 20,30, GRADINA

nr. < :

15,30 ;

căi ale artelor, fel, artiștii ar
15,30 ;

19,50 Buletinul meteorologic. Publici
tate. 20,00 Teleenclclopedia. 21,00 „Te 
laud, te apăr și te cint” — poezia con
temporană românească. 21,10 Film se
rial „Campionii". 22,00 Telemetronom.

23,00 Telejur-

temporpnă roman
rial „Campionii".
22.45 Parada vedetelor. __
naiul de noapte. 23,15 închiderea emi
siunii programului I.

PROGRAMUL I PROGRAMUL II

17,30 Pentru cei mici : Lanterna ma
gică. 18,00 Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă. 18,30 „Mult e dulce 
și frumoasă" — emisiune de limbă ro
mână. Cuprinde : Din universul me
taforei. 19,00 Pentru școlari. Balade și 
legende : „Mihai Vodă și moșnenii din 
Ploiești". 19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Orchestre de muzică ușoară : 
formația Edmond Deda. 20,45 Telejur
nal. 21,00 Bis... pe 10 mm. 21,30 Reci
talul de sîmbătă seara. Arii din opere 
și canțonete interpretate de Nicolae 
Herlea. 22,00 Roman foileton „Lagar- 
dâre (VI). 22,50 închiderea emisiunii 
programului II.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(la Teatrul de vară „23 August") : Can
dida — 20. • , ■
e Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20.
e Teatrul „C. Tănase" (la Sala Pala
tului) : Sincron — 20.
• Ansamblul „Perlnița" (în sala Sa
voy a Teatrului „C. Tănase") : Varie
tăți folclorice — 19.

(Urmare din pag. I)și încărcată mecanic a sporit cu aproape 30 la sută. A crescut, de asemenea, substantial volumul operațiilor de încărcare mecanică a producției în exploatările din sectorul minereurilor.Tot pe linia introducerii celor mal moderne utilaje și mecanisme de exploatare a lignitului se înscrie și utilizarea — în abatajele cu front lung —■ a complexelor mecanizate de tăiere și susținere. în momentul de față sînt în funcțiune 6 asemenea instalații, cu ajutorul cărora s-au obținut rezultate care îndreptățesc extinderea folosirii lor pe scară largă în viitor. în luna iunie a.c., într-un abataj de 60 metri lungime de la exploatarea minieră Leurda din Valea Motrului, s-a realizat o avansare de 97 metri, extrăgîndu-se 21 800 tone lignit, cu o productivitate de 29,4 tone pe post. Carierele de lignit din bazinul Rovinari au fost dotate cu excavatoare cu roată și cupe, benzi de transport de mare capacitate și cu instalații de haldare a sterilului cu capacități orare de la 800 la 3 600 mc. Tehnicitatea acestor instalații se situează la nivelul celor mai bune mecanisme similare folosite pe plan mondial, minerii realizînd cu ajutorul lor o producție mult sporită de cărbune.Problema esențială care se pune în momentul de față este : cu ce randament, cu ce indici tehnici și economici sînt utilizate aceste mijloace tehnice ? Din acest punct de vedere, trebuie precizat că nu peste tot se asigură o utilizare intensivă și extensivă corespunzătoare a utilajelor si mecanismelor. La I.M. Cîmpulung, de pildă, indicii de utilizare a combinelor de înaintare sînt inferiori cu circa 50 Ia sută față de cei realizați în Valea Motrului. iar în unele exploatări din cadrul Combinatului carbonifer Valea Jiului mașinile de încărcat din galerii sînt folosite sub capacitatea lor. Tot astfel, în anumite exploatări de minereuri, cum ar fi în cele din bazinul maramureșean, capacitatea de lucru a mașinilor de încărcat în galerii și a

mașinilor de încărcat cu siloz în abataje este inegal folosită în unele perioade.Studiile întreprinse de specialiștii din unități și din minister, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii inițiată anul trecut de conducerea partidului nostru, au evidențiat că pentru creșterea gradului de utilizare a parcului de utilaje și mecanisme este nevoie să îmbunătățim organizarea lucrărilor de întreținere și reparații. în acest scop, continuă să fie dezvoltate și modernizate atelierele mecanice din întreprinderi și se vor construi noi ateliere moderne la Rovinari și în alte bazine miniere. Im-

vagonete de mare capacitate, conca- soare, celule de flotație, filtre, precum și diferite dispozitive de mică mecanizare. Dar în acest domeniu, sarcini de mare răspundere revin uzinelor constructoare de mașini, care vor trebui să introducă în fabricație în termene mai scurte utilajele miniere prevăzute în planul tehnic : mașina pneumatică de încărcat cu siloz pentru minereuri, diverse tipuri moderne de locomotive de mină, mașina de toreretat galerii, mașini de extracție ș.a.Mari resurse potențiale de creștere a eficienței economice în industria minieră pot fi puse în valoare prin modernizarea în continuare a meto-

producție actuală de cărbune a țării; productivitatea muncii va fi de circa 5 ori mai mare decît în cele mai bune exploatări subterane, iar prețul de cost al lignitului cu 50 la sută mai redus.Metodele de extracție de mare productivitate au fost perfecționate în toate bazinele miniere. Se cuvine să amintim, spre exemplu, că metodele de exploatare cu front lung introduse în minele de cărbuni din Valea Jiului și din bazinul Motrului au dus la creșterea substanțială a producției de cărbune ; în exploatările de minereuri, rezultate favorabile au dat metoda de exploatare cu în- magazinare și metodele cu surpare
EZDB
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portant este ca în toate întreprinderile miniere să se respecte în mod riguros programul de revizii și reparații de utilaje, tehnicitatea înaltă a mecanismelor impunînd o maximă exigență în întreținerea lor.Concomitent cu intensificarea dotării minelor cu utilaje și echipamente moderne, cu măsurile pentru îmbunătățirea activității de întreținere și reparații este nevoie să fie amplificate eforturile pentru perfecționarea utilajelor existente și asimilarea unor tipuri noi. mai productive și mai economice. Ministerul nostru, cu posibilitățile proprii sau în colaborare directă cu uzinele specializate, și-a propus ca pînă la finele actualului cincinal să asimileze și să producă stîlpi hidraulici, transportoare blindate, platforme pentru săpat suitori.

*

Hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din 19 iunie, a.c. deschid perspective noi în activitatea de proiectare și construcții, în primul rînd prin asigurarea realizării într-un termen scurt a unui număr sporit de apartamente, cît și prin valorificarea inițiativei locale și stimularea creației cadrelor de arhitecți. Sporirea numărului de locuințe se realizează concomitent cu diversificarea, aceasta apărînd astăzi, în activitatea de arhitectură și construcții, ca de altfel în toate domeniile vieții sociale, ca un imperativ al timpului nostru. Prin diversificarea apartamentelor — și în condițiile reconsiderării unor norme și principii de sistematizare — se vor putea asigura totodată condiții de ocupare rațională a teritoriului, locuințele vor fi realizate mai economic și la un grad de confort Corespunzător, fiind mai bine satisfăcute și cerințele varietății și specificului local în arhitectură. De a- semenea, se vor putea stabili chirii diferențiate, ceea ce răspunde intereselor diverselor categorii de oameni ai muncii.într-un termen scurt, la D.S.A.P.C.- Brașov au fost întocmite propuneri pentru 4 noi tipuri de a- partamente, propuneri ce au fost însușite de organele centrale de specialitate. De asemenea, în momentul de față sînt în curs de definitivare proiectele de execuție pentru cele 5 categorii diferențiate de apartamente necesare noilor ansambluri de locuințe din orașele Brașov, Sf. Gheorghe, Făgăraș, Sibiu, Mediaș și Tg. Secuiesc.Ce caracteristici prezintă aceste locuințe ?Din punct de vedere al indicilor spațiali, se prevăd apartamente cu suprafețe locuibile ce variază între 23—30 mp la un apartament mediu de două camere. Pe lîngă apartamente cu bucătăria de 6—7 mp, se prevăd altele, cu chicinete de 3—4 mp. Vor apare apartamente cu bucătăria locuibilă, avînd o suprafață de 9—10 mp, specifice, în această zonă a țării. La apartamente de categoria a IlI-a și a IV-a se prevăd, în loc de băi, încăperi pentru dușuri. Pentru acoperirea necesităților persoanelor singure, (tineri necăsătoriți sau pensionari), avem în vedere garsoniere compuse dintr-o cameră de 10—11 mp, cu lavoar, grupul sanitar fiind comun mai multor garsoniere. Toate seriile de noi apartamente vor dispune de instalații pentru încălzire centrală. Cît privește finisajul interior, acesta se tratează în funcție de categoria apartamentelor, prevă- zîndu-se, de exemplu, pardoseli din PVC sau xilolit, cu tehnologii rapide de execuție.După părerea noastră, punctul cheie al soluționării noilor tipuri de apartamente îî'constituie sfructura de rezistență. De aceea, prin metode industrializate și semiindustrializate, căutăm1 drumul spre o execuție simplă și rapidă, utilizînd în același timp resursele și posibilitățile locale existente. Astfel, una din seriile noilor tipuri de apartamente se va executa din panouri mari prefabricate, adaptîn- du-se actualul proiect tip 1013/12, în fabricație curentă la I.P.E.C. Brașov. Prin modificări neînsemnate la actuala linie tehnologică putem asigura, în continuare, producția fabricii de prefabricate din Brașov, pentru șantierele din raza noastră de activitate.O altă serie de noi apartamente sînt prevăzute a se realiza industrializat, cu panouri ușoare prefabricate, din scorie bazaltică de Racoș (material local experimentat cu succes încă din
,/

delor de exploatare și promovarea unor tehnologii de mare productivitate, atît în subteran cît și la lucrările de suprafață. în mod consecvent se urmărește în momentul de față extinderea exploatării „la zi", ori de cite ori condițiile de zăcămînt permit acest lucru ; exploatări „la zi" au fost organizate în ultimii ani în extracția de lignit, de minereuri feroase și unele substanțe neferoase și mai ales nemetalifere. Este suficient Să amintim dezvoltarea producției din carierele de lignit de Ia Rovinari, unde funcționează în prezent o carieră dotată modern, alte trei sînt în deschidere și dotare, iar a cincea carieră în proiectare. Cînd întregul sistem de cariere din acest bazin va intra în funcțiune cu întreaga capacitate, se va obține aici o producție echivalentă cu întreaga

totală. Cu mult succes s-a experimentat la I.M. Moldova Nouă metoda de extracție cu subetaje și găuri lungi, prin care s-a realizat un randament de 9,1 tone pe post, față de 6,3 tone pe post cît a fost proiectat, iar prețul de cost al minereului a fost redus cu peste 35 la sută.Promovarea consecventă a cuceririlor progresului tehnic în industria minieră este influențată în, mod ho- tărîtor de condițiile de zăcămînt în care se află substanțele utile, adică de poziția geometrică a zăcămintelor — lungime, înclinare, grosime —, de tăria rocii utile și a sterilului, de faliile care divid zăcămîntul, de condițiile hidrogeologice etc. Luînd în considerare toți, acești factori, alături de extinderea metodei de exploatare cu front lung, pînă la limita maximă permisă de condițiile de

zăcămînt, în minele de cărbuni se impune în viitor lărgirea folosirii susținerii mecanizate, ale cărei rezultate din punct de vedere tehnic, economic și de protecție a muncii sînt net superioare metodelor de susținere cu stîlpi individuali. în exploatările de minereuri, în afară de extinderea metodelor amintite mai sus, apare necesar să se examineze posibilitatea introducerii unor noi tehnologii, cum sînt exploatarea prin subminare și exploatarea prin ram- bleiere cu sterilul rezultat de la instalațiile de preparare—procedee a- plicate pe plan mondial. Pentru stimularea introducerii și generalizării unor asemenea procedee, ministerul nostru va organiza sistematic analize, simpozioane ' și vizite documentare în diferite bazine miniere.Cînd vorbim de ridicarea nivelului tehnic al producției în industria minieră avem în vedere și modernizarea preparațiilor. în bazinul Văii Jiului, introducerea unor tehnologii noi de sortare-spălare va determina atît creșterea sensibilă a productivității muncii în activitățile de la suprafața minelor, cît și îmbunătățirea recuperării producției marfă din cărbunele brut și a calității sortimentelor. Se preconizează, de asemenea, o radicală perfecționare a tehnologiilor de preparare a minereurilor neferoase și substanțelor nemetalifere, prin diversificarea schemelor tehnologice, introducerea unor procese combinate, complexe și automatizate și asimilarea unor utilaje noi, cu performanțe ridicate. Unele măsuri, în acest sens, sînt în curs de aplicare în bazinele miniere Baia Mare și Bălan.Ținînd seama de rolul important pe care-1 are cercetarea științifică aplicativă în promovarea progresului tehnic în industria minieră, ministerul nostru a organizat centre sau institute de cercetări în principalele bazine miniere ale țării: Valea Jiului, Baia Mare, Cluj, Craiova și Deva. Alături de aportul cadrelor de la Institutul central de cercetări miniere, specialiștii din aceste unități de cercetare au adus o contribuție valoroasă la modernizarea metodelor de exploatare, la îmbunătățirea

susținerilor din lucrările miniere, la perfecționarea și introducerea unor noi 'tehnologii de preparare a substanțelor minerale, precum și la modernizarea unor utilaje. Cercetarea în industria minieră este chemată să-și sporească în viitor aportul în introducerea unor procedee de lucru de mare productivitate și cu consumuri specifice reduse de lemn de mină, energie, metal, reactivi etc. Vor trebui întreprinse cercetări în vederea găsirii soluțiilor tehnologice celor mai potrivite pentru folosirea plaselor metalice, a torcretului și a maselor plastice la susținerea sau protecția galeriilor, pentru mecanizarea și automatizarea operațiilor miniere, precum și pentru valorificarea complexă a minereurilor și cărbunilor. Considerăm că măsura luată de minister pentru specializarea și dezvoltarea institutelor și centrelor de cercetări pe ramură și sub- ramuri, ca și generalizarea sistemului de lucru pe bază de contract cu întreprinderile productive vor determina creșterea eficienței cercetării proprii și aplicarea mai operativă a rezultatelor cercetărilor în producție.Dezvoltarea și modernizarea unităților miniere, introducerea unor tehnologii noi de lucru fac necesară a- sigurarea exploatărilor miniere cu cadre de muncitori, maiștri și tehnicieni avînd o înaltă calificare profesională. Organizarea de școli profesionale, de școli de maiștri și înființarea liceelor de specialitate în principalele bazine miniere creează premise favorabile pentru pregătirea u- nui număr sporit de cadre cu o temeinică calificare. Totuși, nevoile de personal nu vor putea fi în întregime satisfăcute prin sistemul școlilor existente și de aceea va trebui ca întreprinderile să acorde o deosebită atenție cursurilor de calificare și de ridicare a calificării muncitorilor.Avem tot temeiul să afirmăm că tenacitatea și perseverența minerilor se vor afirma și mai viguros în viitor și vor determina creșterea în ritm susținut a productivității muncii și ridicarea la un nivel superior a eficienței economice în industria minieră din țara noastră.

anul 1958) șî planșee din semipanouri. Aceste elemente prefabricate nearmate, pentru gabarite P+2 și P+3, se vor realiza pe poligoane de șantier avînd o capacitate de circa 300 apartamente pe an. In localitățile unde nu se justifică economic organizarea de poligoane de șantier, se prevăd soluții pentru structuri de ziduri portante și planșee din semipanouri. Pentru garsoniere — în orașele unde se dezvoltă mari ansambluri de locuințe — preconizăm realizarea de blocuri punct sau lamă cu P+8 sau 9 nivele, cu structură din cofraje glisante.Pentru categoria a Il-a de confort se prevăd 2—3 noi tipuri de apartamente, adaptabile și pe terenuri accidentate.Este de la sine înțeles că reușita acțiunii de industrializare intensivă a noilor tipuri de apartamente depinde în cea mai mare măsură de modul cum arhitecții noștri vor reuși să îmbine necesitățile funcționale cu cerințele unei modulări stricte, care să asigure o maximă eficiență economică în execuție. S-a considerat că încăperile înșiruite de-a lungul unui coridor exterior constituie cel mai adecvat mod de a răspunde la această problemă, apartamentele realizate fiind, în a- celași timp, corespunzătoare din punct de vedere funcțional.în ansamblu, intenționăm să obținem serii de apartamente suficient diferențiate, care să permită modalități noi de exprimare și interpretare. Diversificarea gabaritelor (de la P + 2 la P+8—9), a structurilor funcționale și a celor de rezistență pot duce, implicit, la diversificarea fațadelor de beton, tratate într-o largă gamă de variante. Iată un context în care devine posibilă o soluționare variată și specifică a noilor ansambluri de locuințe.Printr-o abordare rațională și realistă a problemei ocupării teritoriului, efi- minînd cauzele care au dus la risipă de spațiu, considerăm că se pot atinge, în același timp, indici de densitate superiori celor realizați pînă în prezent. De exemplu, • în noul ansamblu de locuințe Hărman—Zizin din Brașov, printr-o reconsiderare a vechiului studiu, am obținut peste 6 000 mp suprafață locuibilă/ha, în condițiile unei soluționări urbane adecvate.Iată deci un program bogat, care solicită însă, paralel cu eforturile arhitecților, și pe acelea ale altor factori chemați să concure la realizarea noilor tipuri de apartamente. Mă refer, în primul rînd, la industriile producătoare de materiale de construcții și de instalații, deoarece în momentul de față lasă de dorit gama încă săracă a produselor ceramice, a covoarelor PVC, a cimenturilor colorate, oxizilor metalici, vinacetului, ca și cea a obiectelor sanitare etc. Pentru apartamentele pe care vrem să le construim sînt necesare noi produse, diversificate ca formă, structură, cromatică, gabarit; de asemenea, sînt necesare sortimente de materiale cu prețuri accesibile gradului diferențiat de confort. în sprijinirea acestei acțiuni, industria locală poate juca un rol important, nefiind epuizate nici pe departe posibilitățile locale de producere a unor noi sortimente de materiale de construcție, cum ar fi : produse ceramice, produse din beton mozaicat pentru placaje și pardoseli, feronerie, binale etc.Uri alt aspect dezbătut în multe ocazii și nerezolvat pînă în prezent: pereții despărțitori. Este paradoxal să asiști, în condițiile unei industrializări avansate, cum elementele neportante se execută și astăzi • rudimentar, prin mijloace și materiale tradiționale ce necesită tehnologii dificile de finisare. Se impune soluționarea urgentă a a- cestei probleme de către institutele de cercetări ale Ministerului Industriei Construcțiilor; după cum socotesc că institutele de cercetări în construcții sînt datoare să elaboreze noi procedee eficiente pentru execuția rapidă a pardoselilor prin procedee uscate.Consider, de asemenea, că, în același timp cu construcția noilor locuințe, este cazul să fie discutată și problema mobilierului ce va fi pus la dispoziția locatarilor, element de care depinde în cea mai mare măsură raționala exploatare a noilor apartamente. Asistăm de ani de zile la diverse și interesante expoziții de mobilier. Dar progresele practice sînt lente. Comerțul continuă să ofere destule garnituri neadecvate apartamentelor ce se execută, de mărime exagerată, greoaie. Este necesar ca Ministerul Economiei Forestiere, în colaborare cu institutele de proiectări în construcții, să stabilească neîntîrziat noi tipuri diferențiate de mobilier, de dimensiuni și cu o funcționalitate corespunzătoare locuințelor ce se realizează.Pentru etapa imediat următoare ne propunem să trecem larealizarea unor noi secțiuni —tip specifice, din panouri mari prefabricate. Totodată, considerăm că pentru asigurarea unei varietăți arhitecturale, în condițiile industrializării, este necesară o organizare a proceselor tehnologice de fabricație de o asemenea manieră, îneît să asigure o suficientă elasticitate în executarea unor soluții structurale variate. Există suficiente mijloace, resurse și inițiative ce pot fi și trebuie valorificate pentru ea noile tipuri de apartamente diferențiate ce se vor realiza să corespundă exigențelor și necesităților de astăzi și de mîine ale cetățenilor patriei noastre.
Arh. Dan CRISTESCU
director adjunct al D.S.A.P.C. 
Brașov, președintele filialei lo
cale a Uniunii Arhitecților
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ADEZIUNE DEPLINĂ LA PRINCIPIILE

POLITICI! EXTERNE A PARTIDULUI SI GUVERNULUI
Declarația Comitetului National

7 7

pentru Apărarea Păcii
în numele mișcării pentru pace din Republica Socialistă România, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii își reafirmă deplina adeziune față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român și a statului român pusă in întregime în slujba intereselor vitale ale poporului român, a cauzei socialismului și păcii. ’Folosind acest prilej ne exprimăm hotărîrea fermă de a sprijini neabătut politica externă a partidului și guvernului nostru, acțiunile întreprinse pentru continua dezvoltare a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, pentru extinderea relațiilor cu celelalte popoare ale lumii spre binele păcii naționale.Și ou această tăm convingerea rea în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi și neamestecului în treburile interne asigură dezvoltarea unor raporturi de încredere și respeot între popoare, contribuie la cauza păcii în lume.Sintem hotărîți să milităm și pe mai departe, alături de întregul nostru popor, pentru unitatea de acțiune a tuturor forțelor progresiste și democratice de pretutindeni, a întregului front antiimperialișt — garanția victoriei dependență progres.Aprobăm rația sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României, document de o importantă deosebită, care reafirmă eu deplină claritate normele și principiile relațiilor țării noastre cu celelalte

și securității inter-ocazie ne manifes- că numai respecta-

luptei pentru pace, in- națională, democrație și din toată inima Decla

state socialiste, cu toate statele lumii.Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din România consideră că unica modalitate rațională și eficientă de rezolvare a divergențelor între țări socialiste este discuția tovărășească între conducerile partidelor statelor respective, intr-un climat de respect și încredere reciprocă, găsirea prin eforturi perseverente a unor soluții reciproc acceptabile care să elimine neînțelegerile, să asigure raporturi de colaborare tovărășească între țările socialiste.în numele mișcării pentru pace din România, sintem pe deplin de acord cu Declarația Comitetului E- xecutiv al Comitetului Central Partidului Comunist Român din august a.c., care exprimă încă o dată cu claritate consecventa linie politică a partidului nostru.Avem convingerea că poporul frate cehoslovac, organele sale de partid și de stat legale vor reuși să înlăture greutățile apărute în ultima vreme și vor putea să-și desfășoare activitatea constructivă de dezvoltare a construcției socialiste.Și în viitor mișcarea pentru pace din România va aduce contribuția proprie, activă la consolidarea prieteniei cu toate țările socialiste, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste spre binele cauzei păcii și progresului.în întreaga sa activitate, mișcarea noastră pentru pace va milita neabătut pentru realizarea idealurilor nobile pe care Republica Socialistă România le promovează în politica . ei externă : apărarea și întărirea păcii, asigurarea dezvoltării libere și independente a tuturor ponoarelor, înfăptuirea unei largj colaborări internaționale, pentru progresul și prosperitatea omenirii.

al
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Declarația Uniunii Ârhitectilor
5 7

din Republica Socialistă România' Arhitecții din Republica Socialistă România au luat cunoștință cu satisfacție de Declarația Marii Adunări Naționale cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României, de recenta Declarație a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și exprimă totala lor adeziune față de poziția partidului șl statului nostru in relațiile dintre țările socialiste, dintre toate statele lumii.Sintem pătrunși de mîndrie patriotică și simțim o profundă satisfacție pentru principialitatea marxist- leninistă și înalta responsabilitate cu care Comitetul Central al Partidului Comunist Român, statul nostru socialist, tovarășul Nicoiae Ceaușescu personal, militează pentru întărirea unității țărilor comuniste și ționale, pentru țernațională a echitate între respectul independenței, suveranității, egalității și neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Avem toată convingerea că în promovarea neabătută a acestor principii își află manifestarea însuși respectul față de ființa națională a fiecărui popor, de dreptul său privind orînduirea vieții sociale, a for- meloi- de organizare și conducere, potrivit intereselor sale vitale.Ca fii ai poporului român, ca ar- hitecți antrenați în vasta activitate de construcție din țara noastră, participăm prin munca noastră la opera istorică pe care poporul român. independent și stăpîn pe soarta sa, o săvîrșeșle sub conducerea partidului pe calea socialismului și comunismului. /în desăvîrșirea construcției socialiste din țara noastră, o importanță deosebită o are dezvoltarea colaborării tovărășești cu celelalte state socialiste pe baza internaționalismu-

socialiste, a mișcării muncitorești interna- triumful în viața in- unor relații de înaltă state, întemeiate pe

im socialist. Sintem pe deplin convinși că această colaborare trebuie să se bazeze pe respectarea independenței și suveranității naționale, pe respectarea egalității în drepturi a tuturor statelor socialiste. Amestecul în treburile interne ale popoarelor și încălcarea principiilor suveranității și independenței naționale contravin principiilor marxist-leni- niste ale internaționalismului și dăunează colaborării și cooperării țărilor socialiste. Fiecare popor, condus de partidul său comunist, este cel mai în măsură să elaboreze în mod suveran programul său intern de construire și desăvîrșire a socialismului, să stabilească formele și metodele concrete de aplicare a acestui program și totodată să elaboreze politica sa externă.Noi, arhitecții, prin specificul activității noastre constructive, sintem în mod deosebit interesați de asigurarea unui climat de pace și înțelegere între popoare, favorabil progresului civilizației și culturii. Sintem ferm hotărîți să depunem în continuare toate eforturile noastre creatoare în slujba desăvîrșirii construcției socialiste, a înfloririi patriei noastre.Ne manifestăm recunoștința a pentru politica justă internă și internațională pe care interesul patriei noastre, Comitetul Central al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central și președinte al Consiliului de Stat, și exprimăm hotărîrea noastră de a urma în mod neabătut calea pe care ne conduce partidul nostru, și a păcii.

recunoștința^ pen-o promovează, în

calea socialismului
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ROMÂNIA

CU ÎNALTĂ

mmmAlături de milioanele de compa- trioți, sînt adine impresionat de fermitatea și consecvența cu care partidul și guvernul țării noastre militează pentru promovarea în relațiile externe a principiilor independenței, suveranității naționale, neamestecului în treburile ale altor, state, călăuzitoare ale Aceste politicii egalității, interne principii noastre

ffln scrisorile sosite la redacție
... . •■;•■■. ' ■ ■-„Muncitorii uzineh noastre îșiprha,- nifestă acordul deplin fața de politica internă și externă a partidului și statului nostru, care corespunde pe deplin intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii în lume, și își exprimă hotărîrea fermă și de nestrămutat de a contribui la îndeplinirea programului Congresului al IX-lea de dezvoltare generală a țării" — arată în scrisoarea sa mecanicul specialist S. Constantin de la UR.E.M.O.A.S. București. Hadîrcă Gh. Radu, șeful agenției C.E.C. nr. 2 din Cluj, aflat la odihnă pe litoral, scrie în telegrama sa : „Cuvintele mele sînt prea sărace pentru a putea exprima deplina adeziune și înalta apreciere cu care noi, cei aflați la odihnă pe litoralul Mării Negre, am întîmpinat cuvîntările tovarășului Nicoiae Ceaușescu și Declarația Marii’ Adunări Naționale. Sprijinim întru totul principiile independenței, suveranității și neamestecului, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, ale încrederii și stimei reciproce, după care partidul și statul nostru se călăuzesc in întreaga lor activitate internațională. Măsurile ce se aplică pe plan intern, democratizarea vieții sociale, sporirea construcției de locuințe, întreaga politică a partidului izvorăsc din interesele poporului, ale fiecărui cetățean. Mă oblig să nu precupețesc nici un efort, oricît de greu și de mare ar fi acesta, pentru susținerea și aplicarea întocmai a politicii partidului nostru".în scrisoarea sa avînd drept motto: „Cu încredere și devotament în politica partidului nostru", Constantin Barbu, pensionar din Reșița, ne scrie: „Am urmărit cu profundă emoție, totală încredere și adeziune activitatea consecventă, neobosită, plină de. răspundere pentru soarta păcii și prieteniei, a unității țărilor socialiste, depusă de conducerea partidului și statului nostru, personal de tovarășul Nicoiae Ceaușescu. Țin să-mi exprim pe această cale deplinul meu acord și atașament față de politica partidului nostru, față de principiile acestei politici pătrunse de un înalt spirit de responsabilitate internațio- nalistă". Nedeicu Ilie, student la Academia de studii economice din București, dînd glas sentimentelor sale de dragoste față de partid, a cărui politică înțeleaptă este consacrată înfloririi continue a României socialiste, ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, își încheie scrisoarea astfel : „Dorința mea cea mai arzătoare este de a intra în rîndurile Partidului Comunist Român. Vreau să devin comunist, să iau parte activă la viața țării, la munca neobosită a partidului de a asigura poporului nostru dezvoltarea liberă și demnă, în pace și prietenie cu toate popoarele lumii" în scrisoarea sa, inginerul Ieran Vasile din Oradea arată : „Comuniștii, toți oamenii muncii din patria noastră care au întîmpinat cea de-a XXIV-a aniversare a eliberării țării cu noi succese în muncă își exprimă atașamentul deplin față de acțiunile Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România care demonstrează în modul cel mai elocvent justețea politicii noastre, hotărîrea și fermitatea ei în apărarea principiilor marxism-leninismului. Sprijinim întru totul poziția partidului și guvernului nostru care exprimă sentimentele întregului popor, de a întreține și pe viitor relații trainice de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, relații întemeiate pe principiile independentei, suveranității, neamestecului în treburile interne. Vom căuta să muncim și mai bine, să îndeplinim toate sarcinile ce ne revin".

■ ii.:: JisoiLj.-.ivir ț;„îmi exprim mîndria — ■■■••■scrie •' Alexandru Baciu, electromecanic din Reghin — că partidul nostru, statul nostru dau dovada unui înalt spirit de răspundere față de destinele națiunii române, față de cauza socialismului și a păcii. Recenta Declarație a Marii Adunări Naționale exprimă principiile fundamentale care călăuzesc relațiile internaționale ale României. Aprobînd din inimă politica Partidului Comunist Român, asigur și pe această cale Comitetul său Central, pe dv. personal, iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că nu voi precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor mărețe ce ne stau în față, pentru înflorirea și apărarea scumpei noastre patrii".„Destinele noastre, libertatea și independența, cadrul propice continuării neabătute a construirii socialismului sînt’în mîini sigure, conduse de o minte înțeleaptă în care avem toată încrederea — scrie Ion Do- bresou, funcționar din Cimpulung, județul Argeș. Ultimele cuvîntări ale tovarășului Nicoiae Ceaușescu, ale altor tovarăși din conducerea de partid și de stat, pătrunse de un înalt spirit patriotic și internaționalist, au strîns ca un monolit de neclintit întreaga națiune în jurul partidului și guvernului, au ridicat potențialul de muncă al patriei noastre Republica Socialistă România. Citesc în ochii tovarășilor mei de muncă un calm de nezdruncinat, o încredere deplină și hotărîrea de a munci neabătut pentru înflorirea patriei noastre".„îmi exprim totala adeziune față de politica internă și externă *a partidului și statului nostru care răspunde întru totul intereselor poporului român, cauzei socialismului și păcii, ne scrie economistul Cercel Justin din București. Mă angajez să contribui cu toată priceperea și puterea mea de muncă la îndeplinirea mărețelor sarcini care stau în fața scumpei noastre patrii. România socialistă". „Ca utecistă — scrie Drep- tato Livia, din Apahida, județul Cluj, îmi exprim deplina adeziune față de politica partidului nostru atît pe plan intern cit și pe plan extern. Voi munci din toate puterile pentru a-mi îndeplini fără preget orice în-
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■ ' - • • T ' g h .'A',, dâtdrire care îmi va fi încredințată de partid".„Sprijin din toată inima politica partidului nostru — scrie muncitorul Tnma Ion, din comuna Valea Dragului, județul Ilfov — politică exprimată atît de clar în ultimele cuvîn- Nicolae sesiunii

•%

țări ale tovarășului Ceaușescu, în dezbaterile extraordinare a Marii Adunări Naționale. Declarația adoptată de parlamentul țării reprezintă hotărîrea fermă a întregului nostru popor de a acționa strîns unit sub conducerea înțeleaptă a partidului și a guvernului, voința sa fermă de a trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii".Aceeași încredere față de politica internă și externă a României, față de conducătorii partidului și statului, aceeași hotărîre de a munci fără preget pentru propășirea țării noastre, pentru dezvoltarea ei multilaterală și-au exprimat-o în cuvinte calde, emoționante, numeroși alți semnatari ai scrisorilor, printre care: G. Mușat, muncitor la I.C.M.S. Galați ; C. Bengulescu, contabil cooperativa „Prestarea" din Tr. verin ; dr. A. V. Bradu, Spitalul nic nr. 2, Cluj ; prof. Demetra pcscu, Școala generală nr. 40. București ; Andrei Mihai, secretar al comitetului de partid la Uzina de autoturisme, Pitești; ing. N. Vasiiîu, Institutul de cercetări și proiectări pentru industria hî-rtiei și celulozei; V. S. Andreescu, tehnician la C.I.L. Pipera ; Dumitru Budișan, fabrica de piele și încălțăminte „Clujama" ; locotenent-colonel Petre George, secretar al comitetului de partid pe unitate ; Baciu Alexandru, electromecanic din Reghin, județul Mureș ; Constantin Mânuță, profesor la școala din comuna Mogoșești, județul Iași; Horga Ilie, secretarul comitetului de partid din comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud ; Blaga Vasile, sudor electric Ia fabrica de țevi sudate din București; Ioana Ră- doi, țărancă din satul Albești, județul Olt ; Costea Marcel, tehnician din București.

din la Se- cli— 
Po-

întoarcerea in Capitală a delegației 
Consiliului General A. R. L. U. S.

Delegația Consiliului General A.R.L.U.S., condusă de Gheorghe Hossu, membru al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului General A.R.L.U.S, președintele Comitetului de Stat al Apelor, care, la in- Vitația Asociației de prietenie so- vieto-română a făcut o vizită în

externe, expuse atît de clar și hotărît în Declarația adoptată de Marea Adunare Națională. în cuvîntările tovarășului Nicoiae Ceaușescu și ale altor conducători de partid și de stat, în Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., reflectă grija și preocuparea plină de răspundere pentru cauza prieteniei și colaborării dintre statele socialiste, a unității sistemului socialist și a întăririi coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Iată de ce aprob cu toată însuflețirea politica externă a partidului și statului nostru, care se bazează pe dezvoltarea relațiilor de colaborare frățească cu toate țările socialiste.Cuvintele însuflețitoare ale partidului au pătruns adine în conștiința fiecărui cetățean al țării — român, maghiar, german și de alte naționalități — au mobilizat și mai mult e- nergiile creatoare ale întregului popor, care nu-și va precupeți eforturile pentru a desăvîrși construcția socialismului în țara noastră. Nutresc ferma convingere că, înfăptuind politica internă și externă a partidului, vom contribui la întărirea puterii sistemului mondial al socialismului, la creșterea influenței mărețelor idei ale marxism-leninismului.
Acad. prof. Aurel BELEȘ

0 POZIJIE PROFUND PRINCIPIALĂ 
Șl CONSTRUCTIVĂSînt un om al muncii cu multi ani de activitate atît în producție, cît și în calitatea de membru al P.C.R. Urmărind cu atenție ultimele documente de partid și de stat, cuvîntări- le tovarășului Nicoiae Ceaușescu, țin să-mi exprim profundul sentiment de mîndrie că fac parte dintr-un asemenea partid, a cărui linie politică generală și activitate concretă reflectă o principialitate neabătută, un devotament nemărginit față de ideologia marxist-leninistă, de cauza socialismului și păcii.împreună cu tovarășii mei din uzină — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, alături de care muncesc de peste 20 de ani, îmi exprim deplina adeziune față de întreaga politică internă și externă a României socialiste, de conținutul Declarației Marii Adunări Naționale, al recentei Declarații a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și al tuturor documentelor și luărilor de poziție ale partidului șiEste un adevăr de întreaga activitate a mul politicii externe eforturile
statului nostru, necontestat căP.C.R. pe tărî- e dominată desale perseverente pentru

Uniunea Sovietică, s-a înapoiat vineri după-amiază în Capitală.La sosire, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întim- pinați de Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., de activiști ai A.R.L.U.S. (Agerpres)
Cronica zilei

GALA DE FILME 
CU PRILEJUL 

ANIVERSARII ÎNTEMEIERII 
R. P. D. COREENEAmbasadorul R.P.D, Coreene la București, Kim The Hi, a organizat vineri după-amiază, în saloanele ambasadei, o gală de film cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a întemeierii, Republicii Populare Democrate Coreene.Au luat parte Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicoiae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Valentin Steriopol, adjunct al minis- 'trului comerțului exterior, prof. Stanciu Stoian, secretarul general al Ligii române .de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, generali și ofițeri superiori, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni știință și cultură, ziariști.Au fost de față șefi ai unor siuniBucurești și alți membri ai lui diplomatic.Participanții au vizionat artistic coreean „Fluviul

demiladiplomatice acreditațicorpu-filmul curge", care înfățișează lupta desfășurată de acest popor, pentru eliberarea și independența sa națională. A fost vizitată apoi o expoziție de fotografii, organizată cu acest prilej în holul ambasadei, care redă aspecte din lupta și viața poporului coreean pe drumul construcției socialismului. în încheiere a avut loc un cocteil.

dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, pentru întărirea solidarității și unității sistemului socialist mondial. Consider pe deplin constructivă ideea ca orice diferend și probleme nerezolvate între țările socialiste, între partidele comuniste să fie soluționate tovărășește, exclusiv pe calea discuțiilor, purtate de pe poziții de egalitate și intr-un spirit de înțelegere și respect reciproc.împreună cu toți cetățenii de naționalitate maghiară din județul Arad, voi sprijini cu toată ființa poli- tica.partidului și statului nostru, care este politica întregului popor, și îmi iau angajamentul ca la locul meu de muncă să-mi îndeplinesc sarcinile în mod exemplar, astfel incit activitatea mea, a noastră a tuturor, să aducă o contribuție tot mai mare la întărirea și înflorirea patriei noastre socialiste, tuturor tuturor România, la cauza frăției țărilor socialiste, a prieteniei popoarelor.
losif KOVACS
maistru la Uzinele textile 
Arad

Fuziune totală
între partid și popor

Am ascultat la radio acum cîteva. 
zile, cu atenția încordată, cuvîntarea 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu la 
Marea Adunare Națională a țării. 
Gindurile și sentimentele mele din 
acele clipe le recunoșteam aproape 
cuvînt cu cuvînt în frazele rostite de 
secretarul general al Comitetului 
Central al partidului. Am citit 
apoi din nou a doua zi, în ziar, 
Declarația Marii Adunări Naționale, 
adoptată cu acest prilej, unde sînt 
expuse principiile statului nostru 
privire la politica sa externă.

cu 
In

ATAȘAMENTUL NEDEZMINȚIT
3 9

FATĂ DE
3Țin să salut și eu din toată inima și cu același profund sentiment de mîndrie cu care o face întregul popor reafirmarea clară a principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, atît în Declarația adoptată de marele sfat al țării, cît și în cuvîntările tovarășului Nicoiae Ceaușescu.' Este în aceste luări de poziție încă o dovadă elocventă a devotamentului nemărginit al partidului nostru față de aspirațiile cele mai fierbinți ale poporului nostru, față de cauza socialismului.Parcurgi întreaga declarație și vezi cum de la un capăt la altul este străbătută de grija pentru întărirea continuă a prieteniei și laborării cu toate cialiste, de grija tatea și coeziunea ternului socialist șicari comuniste și muncitorești,

statele pentru țărilor a întregii
co-so- uni- sis- miș- pen-

CAUZA SOCIALISMULUItru interesele socialismului și ale păcii. Se poate vedea străduința partidului și statului nostru, dorința lor vie de a acționa pentru ca relațiile dintre țările socialiste să devină un adevărat model pentru întreaga omenire, dovedind superioritatea socialismului și în domeniul relațiilor externe. Sînt întru totul de acord că elementul axial al raporturilor dintre țările sqcialiste trebuie să fie respectarea fără abatere a principiilor marxism-leninis- mului și internaționalismului proletar, independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Nădăjduiesc din tot sufletul că politica noastră externă profund principială va contribui la întă-

rirea continuă a prieteniei, alianței și colaborării României socialiste cu țările socialiste frățești de care ne unesc interese și idealuri supreme — construirea socialismului și comunismului —, la întărirea tuturor forțelor antiimperialiste iubitoare de pace și progres.Atașat profund politicii partidului, poporul nostru muncește cu rivnă și dăruire totală în uzine, pe ogoare, în instituții de cultură, pentru înfăptuirea vastului său program de dezvoltare. Consider că în acest fel el își aduce o însemnată contribuție la realizarea obiectivului major al întăririi sistemului socialist mondial, la sporirea influenței socialismului în
Paraschiva OȚOIU 
învățătoare la școala 
nr. 4 — Sibiu

forței și lume.
generală

decurs de numai cîteva zile am ur
mărit explicarea și argumentarea a- 
celorași principii, în cuvîntările con
ducătorilor noștri de partid și de 
stat cu prilejul vizitei în județe, 
precum și în Declarația Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. Aceste do
cumente mă jac să mă simt și mai în
crezătoare în viitorul societății noas
tre socialiste. Fuziunea totală între 
glndurile celor 20 de milioane de 
cetățeni și hotărîrile conducătorilor 
lor mi se pare a fi liantul de granit 
care conferă indestructibilitate socie
tății noastre.

Poziția principială a partidului 
nostru, afirmată cu demnitate, a do
vedit o dată mai mult profundul spi
rit internaționalist al politicii sale,, 
preocuparea plină de răspundere 
pentru cauza prieteniei și colaboră
rii dintre statele socialiste, a unității 
sistemului socialist.

Sintem cu toții conștienți că 
sarcini mărețe dar dificile ne stau în 
prezent în față. Și milităm într-o 
unitate impresionantă — muncitori, 
țărani, intelectuali — fiecare în spe
cialitatea sa, după forțele sale, pen
tru a ne apropia cît mai mult ziua 
în care vom putea să privim în jurul 
nostru de pe piscurile cele mai înalte 
ale orînduirii socialiste. Dar pentru 
a ajunge aici este necesar un climat 
de pace 
poarele, 
laborare 
clarația 
afirmă 
poate fi 
independența și suveranitatea națio
nală, egalitatea in drepturi, neames
tecul în treburile interne ale altor 
popoare. Principiul nu numai enun
țat, dar și aplicat consecvent de noi 
în relațiile cu celelalte state consti
tuie elementul fundamental al poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru, față de care noi ne expri
măm o puternică adeziune. El repre
zintă sursa entuziasmului întregului 
popor, cel mai puternic stimulent în 
eforturile constructive ale națiunii.

Zenaida PALLY 
artistă a poporului

și înțelegere între toate po- 
o strinsă prietenie și co- 

intre statele socialiste. De- 
Marii Adunări Naționale 

răspicat că acest deziderat 
atins numai respectîndu-se

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A R. D. VIETNAMI Cu prilejul sărbătorii naționale a R. D. Vietnam, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat vineri seara, în sala cinematografului „Republica" din București, un spectacol de gală cu filmul „Crîngul de filaos".Au asistat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, regizori, actori de film și alți reprezentanți ai vieții culturale și artistice bucureștene, un numeros public.Au fost prezenți Hoang Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la București, precum și delegația culturală a R. D. Vietnam, condusă de Cu Huy Can, adjunct al ministrului culturii din R. D. Vietnam, care se află în vizită în țara noastră.Erau, de asemenea, de față reprezentanți ai corpului diplomatic și corespondenți ai presei străine, înaintea spectacolului regizorul Mihai Iăcob a vorbit despre importanța zilei naționale a R. D. Vietnam, prezentînd totodată filmul, producție a studiourilor cinematografice din Hanoi.Filmul a fost primit cu căldură de public.

★Intre 20 și 30 august ne-a vizitat țara o delegație'a Secretariatului Național al Tineretului clin Italia condusă de dr. Piero Marini, secretar general al S.N.G., ca răspuns la vizita făcută în Italia de către o delegație a p.C. al U.T.C.Delegația a avut întrevederi cu tovarășul Ion Iliescu, ' prim-secre- tar al C.C. al U.T.C., ministru pen- rtf._ ________ „ __________ ttru problemele tineretului, și a fost prinde vehicule de* transport’și primită, .la Ministerul Afacerilor • ■•••• .. .. ...Externe de Vasile Gliga, adjunct al ministrului.In timpul șederii în România, oaspeții au avut întrevederi la Ministerul învățămîntului, Comitetul de Stat pentru cultură și Artă și Consiliul Superior al Agriculturii.

terior „Motoimport" și „Pol-Mot“ au deschis o expoziție industrială.Printre persoanele oficiale prezente la .deschidere se aflau Hris- tache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de comerț, și Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone la București.Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 9 septembrie, cu-

★Delegația Comitetului mongol pentru apărarea păcii, formată din Djambîn Batmonh, prorectorul Universității de stat mongole, și Telheejavin Sambuu, Erou al muncii socialiste, membri ai Comitetului mongol pentru apărarea păcii, care ne-a vizitat zilele acestea țara la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre patrie.In timpul șederii în țara noastră, oaspeții mongoli au vizitat obiective social-culturale din București, litoralul Mării Negre, Valea Prahovei și Brașov, au asistat la demonstrația oamenilor muncii din Capitală cu prilejul zilei de 23 August, au avut întrevederi la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, la Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.
★Vineri, în pavilionul central de expoziții din Piața Scînteii, întreprinderile poloneze de comerț ex-

I
TANASE BORȚOI
în ziua de 29 august 1968 a încetat din viață tovarășul Tănase Borțoi, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră.Născut la 22 septembrie 1890 în comuna Bolintinu din Vale, județul Ilfov, într-o familie de țărani săraci, a muncit ca cismar. Intrînd de tînăr în mișcarea muncitorească, a devenit curînd secretar al Sindicatului cismarilor din București. începînd din anul 1929, ca membru al Partidului Comunist Român, a activat în cadrul Comitetului regional Prahova al P.C.R. și al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. Pentru activitatea sa revoluționară a fost în mai multe rînduri arestat și judecat de autoritățile burgheze, iar în anul J942 a fost condamnat de Curtea marțială din Ploiești și întemnițat la închisoarea Văcărești.După 23 August 1944 a participat activ la viața obștească, la acțiunile organizate de partid pentru construirea socialismului. Pentru meritele sale, tovarășul Tănase Borțoi a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Amintirea sa va rămîne vie în inimile noastre.

COMITETUL 
FOȘTILOR DEȚINUȚI 

ANTIFASCIȘTI
4rSicriul cu corpul neînsuflețit va fi depus duminică 1 septembrie, ora 9, în sala de marmură a crematoriului- „Cenușa".

tracțiune, instalații pentru garaje, mașini agricole și motoare Diesel.
★Sub conducerea prof. univ. Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățâmîntului, a început vineri la Ministerul învățâmîntului ședința de lucru cu inspectorii generali școlari ai inspectoratelor școlare județene, la care s-a analizat stadiul pregătirilor pentru deschiderea anului școlar 1968— 1969.în cuvîntul lor, participanții au subliniat faptul că inspectorii școlari s-au preocupat de asigurarea tuturor condițiilor necesare bunei desfășurări a procesului de învățămînt în noul an școlar. Tot în prima zi a ședinței, prof, univ. Dumitru Stamate a prezentat o expunere privind orientarea școlară și profesională a elevilor în România.Lucrările continuă. (Agerpres)

A apărut
„PRESA NOASTRĂ" 

Revista Uniunii ziariștilor 
din Republica Socialista 

RomâniaAnul XIII, nr. 7 (147) 1968

vremea
Ieri tn țară: Vremea a fost frumoasă, eu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la ora 14 a fost cuprinsă între 23 grade la Joseni, Tg. Jiu și Pe- troșeni și 30 grade la Iași și Răuseni. în București: Vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 30 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 și 3 septembrie. In țară: Vreme în general călduroasă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse locale, mai frecvente în vestul țării. Vîntul va sufla potrivit, predominînd din seotorul sudic. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 10 și 20 grade, iar maximele între 20 și 30 grade, izolat mai ridicate. în București: Vreme în general călduroasă, cu cerul variabil, favorabil ploii de scurtă durată spre sfîrșitul intervalului. Vîntul va sufla potrivit, predominînd din sud. Temperatura în creștere ușoară.

LQTOTragerea din 30 august 1968 t 42 38 
22 9 34 35 62 21 83 39 63 7. Fond de premii: 904 644 lei din care 73 328 lei report categoria I.



COMUNICATUL G ULUI CEHOSLOVAC încheierea lucrărilor VIETNAMUL DE SUD

PRAGA 30- (Agerpres). — La Praga a fost dat publicității Comunicatul privind ședința guvernului din 30 august 1968, prezidată de O. Cernik, președintele Consiliului de Miniștri al R. S. Cehoslovace.în ședința sa, guvernul a dezbătut referatul primarului capitalei, L. Cerny* privind situația din Praga. în Praga au fost ocupate o serie de clădiri, iar transportul în comun a încetat. Au încetat, de asemenea, transportul feroviar și legăturile cu localitățile din apropierea orașului.Datorită evenimentelor din ultimele zile, a fost avariat și fondul de locuințe, în special în centrul orașului. Organele de miliție, personalul sanitar, lucrătorii din întreprinderile comunale, care asigură aprovizionarea cu gaze, apă și curent electric, au făcut totul pentru aprovizionarea orașului.Treptat, a început să se îmbunătățească aprovizionarea magazinelor, ceea ce s-a manifestat și prin scăderea cererii exagerate la unele produse. Se consolidează situația transportului în comun, cu toate că acesta nu s-a putut restabili în întregime, conform orarului obișnuit. începînd de luni 2 septembrie, se are în vedere lărgirea în continuare a transportu

lui în comun. Treptat, sint rezolvate și sarcinile sporite privind curățenia orașului.S-au luat toate măsurile necesare pentru începerea boului an școlar la Praga, în școlile elementare și medii care își vor începe cursurile la 2 septembrie. Totodată, au fost mobilizați mulți cetățeni pentru recoltatul hameiului, în perioada 26—29 august, au plecat din Praga la recoltatul hameiului peste 10 000 de cetățeni. Instituțiile culturale nu și-au reluat încă activitatea.Conform instrucțiunilor organelor centrale, Comitetul Național al capitalei face eforturi pentru consolidarea în continuare a vieții orașului, repararea rețelei de comunicații și a clădirilor. Este necesară coordonarea activității organelor centrale cu cea a organelor municipale, crearea de condiții favorabile pentru asigurarea ordinii publice de către miliție* și armată.Cu aceste probleme și cu altele care depășesc atribuțiile Comitetului Național se Vor ocupa comisii speciale ale organelor centrale înființate în acest scop. Toate acestea se vor realiza și datorită înțelegerii manifestate de populația orașului Praga și a contribuției active a acesteia la înfăptuirea a tot

ceea ce rezultă din dispozițiile guvernului. Pe baza Unui schimb larg de păreri guvernul a.examinat situația actuală existentă pe teritoriul întregului stat și sarcinile privind normalizarea ei'.Guvernul a ascultat, de asemenea, informarea prezentată de vicepreședintele guvernului, Fr. Ha- mouz, cu privire la pregătirea tratativelor economice care vor avea loc la Moscova în cel mai scurt timp și care urmează să soluționeze cele mai arzătoare probleme din acest domeniu.Guvernul a considerat necesar să ia o serie de măsuri legate de activitatea mijloacelor de informație în masă. Ministrul culturii și al informațiilor a primit sarcina de a pregăti un proiect de lege cu privire la activitatea presei, a radioului și televiziunii. Ținînd seama de necesitatea stringentă a rezolvării situației actuale, guvernul recomandă forurilor de conducere din sectoarele de presă, radio, televiziune și conducerii agenției C.T.K. să pună activitatea acestor sectoare sub controlul său. Se creează un organism căruia îi va reveni rolul să coordoneze activitatea de presă și de a lucra ca centru de informare șl consultare a președinției guvernului.Președinția Consiliului Național

Slovac a recomandat adoptarea u- nor măsuri cu caracter asemănător și în Slovacia.Guvernul a fost de acord ca Tîr- gul internațional de la Brno să aibă loc anul acesta cu o săptărhînă mai tîrziu, adică între 14 și 27 septembrie 1968.Se va examina posibilitatea ținerii unor alte acțiuni internaționale programate inițial la Praga.
★PRAGA 30 — Corespondenții A- gerpres transmit : In cursul după- amiezii de vineri, la Praga a apărut cotidianul „Vecerny Praha". Prin a- ceasta, numărul ziarelor publicate și distribuite în condiții normale se ridică în prezent la trei. Celelalte două ziare sint „Rude Pravo" șl „Prace".Ziarul „Rude Pravo" publică comunicatul Congresului extraordinar al P.C. din Slovacia, Rezoluția acestui congres, Declarația delegaților la Congresul P.C. din Slovacia și scrisoarea acestora către A. Dubcek. Ziarul mai publică scrisoarea președintelui C.C.S., Karel Polacek, adresată președintelui guvernului. Rude Pravo publică, de asemenea, integral cu- vîntarea rostită de J. Smrkovski, președintele Adunării Naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, la posturile de radio.Ziarul inserează în paginile sale textul integral al Declarației Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Cuvîntarea lui iosaf Smrkovsky
, ■ ' ’ ’ ■ /

FRAGA 30 (Agerpres). — Președintele Adunării Naționale, Josef Smrkovsky, s-a adresat în ziua de 29 august prin radio poporului cehoslovac. în cuvîntarea sa el a spus :Dragi cetățeni ai patriei noastre cehoslovace. »Dragi prieteni,Ne-am adresat vouă în mai multe rînduri, poate chiar prea des, în cursul ultimelor zile. Uneori am exprimat ceea ce gîndeați și dv. Astăzi vreau să vă spun că încă niciodată nu mi-a fost atît de greu să vorbesc ca acum. Singurul lucru care mi-a dat forțe în aceste zile ați fost dv., popoarele ceh și slovac. în a- ceastă grea încercare, poate cea mai grea, ați avut o asemenea comportare încît nu am cuvinte pentru a vă exprima mulțumirile mele și a vă aduce un omagiu tuturor.Mă înclin în fața voastră, în fața poporului nostru, mă înclin în fața victimelor sale, în fața curajului poporului șl a sîngelui său rece.Nu vreau să repet ceea ce au spus deja președintele Svoboda, primul secretar A. Dubcek și primul ministru O. Cernik. Permiteți-mi să vă împărtășesc ceea ce simt eu însumi. Am aproape 60 de ani și am trăit multe evenimente. îmi cunoașteți biografia și știți că nu a fost ușoară. N-aș fi crezut niciodată că mă așteaptă în viață ceva mai greu, liotărîri mai grele.Vă repet că zilele pe care le-am trăit au fost cele mai grele din viața mea, dar știu de asemenea că zilele care vor veni nu vor fi ușoare. Cu- nosc preocupările voastre, pentru că sînt și ale noastre, și acest lucru nu se întîmplă de astăzi, ci de la sosirea noastră de la Moscova, și anume ne preocupă ce se va întîmpla cu noi, cu republica noastră. Nu este momentul să privim înapoi, să facem bilanțul evoluției de după ianuarie. Evenimentele din ultimele zile au dovedit însă că pînă în prezent nu am apreciat la justa lor valoare în eforturile noastre factori care influențează în mod esențial evoluția țării noastre, în primul rînd factorul extern și internațional, care a dus în ultimă instanță la cea mai mare și mai dificilă complicație pentru acțiunea noastră.Știți că politica partidului nostru a devenit încetul cu încetul obiectul criticilor și al presiunilor din partea țărilor socialiste vecine, presiuni care, la 21 august, sau mai precis în noaptea de 20 spre 21 august, au luat proporții amenințătoare. Țara noastră a fost ocupată dintr-o dată de o uriașă putere militară, fiindu-i imposibil și lipsit de speranță £ă-i facem față prin aceleași mijloace.O asemenea situație nu este nici nouă și nici fără precedent în trecutul nostru. Ea s-a petrecut de mai multe ori în istoria cehilor și a slovacilor, de două ori deja în secolul nostru. Estș întreaga tragediei unei națiuni mici a cărei țară este situată într-o regiune deosebit de nevralgică a continentului nostru ; este de asemenea tragedia unui efort tinzînd către o reînnoire socială, tragedia acelora care caută să meargă înainte, tragedia încercării popoarelor care urmăresc scopuri mărețe_ și nobile. Asemenea eforturi nu sînt niciodată ușoare și ele sînt cu atît mai grele cînd este vorba de națiuni mici, pentru că sînt legate de riscurile eșecului sau lipsei de înțelegere. Cred că noi am fost con- știenți de acest risc, că bănuiam că va trebui să plătim pentru toate a- cestea dar — și țin să o subliniez — nu ne-am gîndit niciodată că va trebui să plătim prețul pe care l-am plătit în noaptea de 20 spre 21 august. Cu începere din acest moment, nu numai toate eforturile noastre de după ianuarie, dar și tot ceea ce reprezintă o valoare în ochii noștri, adică statul și suveranitatea sa, libertatea, evoluția treburilor noastre interne, adică existența și securitatea fiecărui cetățean, au fost amenințate de un pericol mortal.Convorbirile noastre de la Moscova s-au desfășurat în condiții neobișnuite. Știți ca nu am sosit împreună și cunoașteți condițiile în care și unii și ceilalți dintre noi am a- juns acolo și am negociat. Cred că nu este nevoie să intru în amănunte, care sînt încă prea penibile și dureroase pentru mine, cît și pentru tovarășul Dubcek șl ceilalți. 
A lua hotărîri în asemenea condiții

era, după cum oricine poate să-și imagineze, extrem de . problematic.Ocuparea țării noastre de armatele Tratatului de la Varșovia este o realitate crudă. Legăturile noastre cu țara au fost restrînse. La început nu aveam decît puține informații, ca să nu spunem chiar deloc, și trebuia să ne luptăm bizuindu-ne mai curînd pe încrederea noastră în atitudinea fermă a popoarelor noastre și nu pe cunoașterea reală a situației.în schimb, am fost făcuți să. înțelegem limpede poziția interlocutorilor noștri. Bănuiam și unele greutăți care s-au simțit din punct de vedere politic de pe urma actualei intervenții militare. Știam că lumea simpatiza cu noi, dar marile puteri mai degrabă acceptă o rezolvare prin compromis decît orice altceva. în aceste condiții, ne-am aflat într-o dilemă fără ieșire.Puteam refuza orice compromis și să lăsăm evoluția să continue pînă la instaurarea unui regim de ocupație pe o perioadă îndelungată cu toate consecințele sale pentru suveranitatea statului, drepturile politice, economia, inclusiv eventuale pierderi de vieți omenești, pe care o asemenea evoluție le-ar fi implicat fără îndoială. Remarc că am luat în considerație toate acestea și că în anumite momente nu rămînea altceva de făcut decît să respingem orice rezolvare de compromis. Uneori este în interesul demnității și caracterului poporului că mai bine să se pună în fața baionetelor decît să trăiască în genunchi. Dar pînă la sfîrșit am a-, preciat că nu se ajunsese la un asemenea stadiu critic și că, în ciuda a tot ce se întîmplase, mai rămînea o altă posibilitate pe care în calitate de oameni de stat nu aveam voie să nu o folosim. Pentru acest motiv ne-am străduit după toate acestea să căutăm o ieșire într-un compromis acceptabil.Și în acest caz am fost conștient! de consecințele morale și istorice pe care le-ar putea antrena o asemenea soluție.Vă rog să credeți că nu ne preocupă soarta noastră personală, cu toate că nici nouă, ca oameni, nu ne-a fost ușor. Totuși, această soartă a fost în momentul respectiv fără însemnătate.Momentul hotărîtor pentru _ noi este de a se ști dacă este încă posibil să se încerce ieșirea statului cehoslovac și a socialismului din criza în care s-au găsit aruncați fără a fi vinovați.O asemenea posibilitate a fost schițată atunci cînd poziția clară și unanimă a popoarelor ceh și slovac față de ocupație s-a manifestat din plin, ajnfluențînd atitudinea interlocutorilor noștri și situația noastră personală. în această situație, noi am hotărît să alegem a doua cale, aceea a compromisului, care ar putea permite să se spere că ar fi posibil să continuăm pe calea trasată de plenara din ianuarie.Aceasta a fost acceptată de cealaltă parte, ca bază a unei soluții posibile. \Hotărîrile noastre n-au fost mai ușor de luat ca urmare a acestui lucru, și a trecut o zi șl o noapte înainte de a le lua. Am fost con- știenți că această hotărîre a noastră poate fi considerată de poporul cehoslovac și- de istorie ca o soluție înțeleaptă sau ca o trădare. Am fost conștient! și de problemele, ca și de limita mandatului nostru.Vă rog să știți că noi nu am tăcut, că ne-am ciocnit dur, nu numai cu interlocutorii noștri ci, de asemenea. între noi, și că am recurs la toate argumentele. De aici a reieșit așa numita rezolvare pe care o cunoașteți în linii mari, mai ales din gura președintelui Svoboda, a primului secretar al C.C. și a prim- ministrului, care, spre deosebire de comunicatul oficial, au folosit un limbaj apropiat nouă tuturor, o limbă înțeleasă de toți.După cum majoritatea dintre dv. o știu, punctele principale ale acordului de la Moscova, sînt următoarele :— viața noastră internă, transformarea socialismului cehoslovac în spiritul exprimat de plenarele partidului începînd din ianuarie vor continua.— viața noastră politică nu va fi dirijată de către un guvern impus, ci de către toate instanțele alese în mod legitim, și Adunarea Națională,

al cărui președinte sînt, va îndeplini toate funcțiile care îi sînt conferite de Constituție și de alte legi.-— politica externă cehoslovacă își va continua cursul său anterior.— trupele Tratatului de la Varșovia care au procedat, după cum a- firmă comunicatul, la o ocupare temporară, ca și alte organe, nu se vor amesteca în treburile interne ale țării noastre, iar după normalizarea situației vor pleca.Partidul nostru comunist va continua, de asemenea, să-și îndeplinească rolul politic în spiritul programului de acțiune. Fiecare cetățean cu putere de judecată recunoaște că partidul comunist și-a dovedit tocmai în cursul evenimentelor din ultimele zile capacitatea și faptul că constituie singura forță reală capabilă de a conduce popoarele noastre ceh și slovac. Sîntem cu toții convinși că el își va demonstra și în continuare această capacitate și că, uniți în jurul conducerii lui Dubcek, pentru a rezolva cu sînge rece și înțelepciune toate problemele interne, în conformitate cu calea trasată de către plenara din ianuarie.Se va pune, desigur, întrebarea care sînt garanțiile privind acest acord. Vă spun deschis că, în ciuda întregului ajutor al prietenilor noștri, care sînt numeroși și cărora le mulțumesc sincer, din toată inima, țara noastră nu trebuie să se bizuie, în situația mondială actuală, pe nici o altă garanție reală decît propria sa înțelepciune și mai ales unitatea sa. Să ne unim cu toții în capacitatea noastră, care ne-a ajutat de atîtea ori în istorie, să ne punem solid pe picioare, să unim voința noastră, să strîngem dinții și să mergem mai departe pe drumul nostru către idealurile pe care le-am înscris pe drapelul nostru după ianuarie.Vă rog ca după prima reacție de durere și supărare să reflectați cu calm și sînge rece la rezultatele convorbirilor. Trupele Tratatului de la Varșovia vor mai rămîne aici un oarecare timp si guvernul cehoslovac începe să poarte discuții cu privire la plecarea lor. Vom fi obligați să adoptăm măsuri excepționale în domeniul presei, radiodifuziunii și televiziunii, pentru ca să nu se aducă atingere imperativelor politicii externe și intereselor republicii.în domeniul libertății de asociere, măsurile cerute vor duce la dizolvarea cluburilor politice și vor limita apariția altor partide politice.Guvernului va trebui să i se acorde temporar anumite împuterniciri speciale. Toate aceste măsuri vor fi luate pe baza legilor pe care le va discuta Adunarea Națională în cursul următoarelor zile. Sîntem conștienți că este vorba de măsuri care frînea- ză și fac mai dificil procesul de evoluție spre socialismul democrat. Sîntem convinși că înțelegeți de ce trebuie să fie astfel și că nu veți atribui intenții rele conducerii partidului și statului. Sîntem siguri că veți vedea în toate acestea un mijloc esențial pentru a se ajunge la o revenire a situației normale, la plecarea trupelor străine și la o reînnoire a curentului democratizării noastre socialiste.Vă vorbesc despre rezultatele convorbirilor de la Moscova, fiind pătruns de spiritul de grea responsabilitate care apasă asupra organului suprem al republicii noastre, Adunarea Națională, în fruntea căreia mă găsesc prin voința voastră. Adunarea Națională a îndeplinit cu cinste sarcina care i-a revenit în aceste zile tragice.Majoritatea zdrobitoare a deputa- tilor noștri s-au manifestat ca reprezentanți curajoși, suverani și liberi ai poporului, care, și în prezența trupelor străine intrate pe teritoriul nostru, au apărat legalitatea și funcționarea suverană a instituțiilor noastre constituționale. Conștient de responsabilitățile mele, îmi voi relua funcția în conducerea acestei Adunări, în împrejurările noi care există de la reîntoarcerea noastră de la Moscova. Adunarea Națională a făcut deja o declarație în legătură cu această situație și a cerut guvernului republicii să-i supună cît mai curînd posibil un raport în legătură cu negocierile de la Moscova și punctul său de vedere cu privire la rezultatele acestor negocieri. Este firesc ca parlamentul să examineze acest raport, conștient de drepturile

sale, în calitate de organ căruia i se dezvăluie toate aranjamentele care ating suveranitatea și integritatea teritorială a țării și viața politică internă.Eu am Indicat deja în ce direcție au mers preocupările noastre în timpul negocierilor de la Moscova. La aceasta s-a adăugat faptul că noi trebuie să ne prezentăm în fața poporului și în fața instanțelor constituționale ale republicii. într-o zi noi vom constitui, de asemenea, obiectul aprecierii necruțătoare a istoriei, căci în aceste zile noi sîntem la o răscruce a istoriei, cînd trebuie să ne gîndim la valorile de principiu pe care trebuie să le apărăm, cu orice preț, pentru ca popoarele noastre ceh și slovac să poată să-și recapete respirația și să meargă înainte pe drumul care le este propriu, care răspunde, sensului istoriei și sensului existenței lor.Modul în care ați demonstrat în aceste zile memorabile fidelitatea dv. față de sensul istoriei, a provocat admirație în întreaga lume. Aceasta a constituit pentru noi cea mai mare încurajare în sarcina extrem de grea pe care am avut-o în afara frontierelor țării noastre. Vă mulțumesc din toată inima, tovarăși, muncitori și membri ai miliției populare, dv. care ați transformat uzinele noastre în bastioane și fortărețe ale hotărîrii, dv. care ați dovedit încă o dată care este rolul istoric și care este răspunderea socială care vă revine în această țară.Vă mulțumesc, de asemenea, țărani, dv. care a trebuit să recoltați roadele unei munci de un an întreg și să ne asigurați pîinea zilnică în umbra tancurilor și avioanelor. Mulțumesc, de asemenea reprezentanților științei și vieții culturale, și îndeosebi lucrătorilor din presă, radiodifuziune și televiziune și tuturor intelectualilor noștri pentru munca lor grea, care face cinste științei și tehnicii cehoslovace. Adresez, de asemenea, expresia recunoștinței mele scumpului nostru tineret, viitorul acestei țări. Vă mulțumesc scumpi prieteni tineri pentru elanul, curajul și chibzuință voastră. Vă mulțumesc vouă, tovarăși din armată și din securitate, care ați rămas de partea poporului noștru. Vă aduc un omagiu vouă, femei și mame, care ați trăit momente de încordare, de suferință și de durere.In această zi a aniversării învierii slovace, adresez mulțumirile mele națiunii slovace pentru atitudinea sa luată în apărarea Republicii Cehoslovace și vă asigur că voi face totul pentru realizarea federalizării statului și pentru ca ea să poată intra în vigoare la data prevăzută, și anume la 28 octombrie a.c.Sînt convins că vom reuși să împăcăm în întregime interesele reciproce în cadrul partidului și al statului și puteți fi convinși că există bunăvoință de o parte și de cealaltă. Vă cer ca în acest sens să nu vă lă- sați antrenați de nici un fel de motive neesențiale și să vă consacrați cu calm și încredere rezolvării unor probleme fundamentale.în sfîrșit, aș dori, de asemenea, ca și primul ministru, să mulțumesc în numele meu și în acela al Adunării, președintelui republicii, generalul Ludvik Svoboda, pentru acțiunea sa în aceste momente, care au fost cele mai penibile pentru țară și pentru noi personal.Vă rog, dragi prieteni, să aveți și pentru noi înțelegere. Povara tratativelor și a hotărîrilor de luat a a- păsat greu .pe umerii noștri. Și noi a trebuit să discutăm în umbra tancurilor și avioanelor care ocupau teritoriul nostru. Vă asigur că am dus tratative și am adoptat hotărîri ca patrioti și soldați, ca oameni care nu se gîndeau la ei și la viața lot, ci la bunăstarea și viitorul poporului lor. în numele acestei bunăstări și al acestui viitor, mă adresez vouă, cehi și slovaci, în termenii apelului care ne-a încurajat atît de mult în cursul acestor ultime zile : „Sîntem cu voi, fiți alături de noi". Să nu îngăduim disensiuni în rîndurile noastre, deoarece aceasta ar constitui adevăratul dezastru, adevărata înfrîngere a cauzei noastre, înfrîn- gerea socialismului în Republica noastră cehoslovacă liberă, și acest lucru nu trebuie să se întimple niciodată.

Plenarei C. C. 
al P.C. Italian 

• Rezoluția C. C. al P.C. I.ROMA 30 — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : La Roma s-au încheiat lucrările ședinței plenare a Comitetului Central și Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian, consacrate examinării evenimentelor din Cehoslovacia Numeroși vorbitori, care au luat parte la discuția asupra raportului prezentat de Luigi Longo, secretar general al P.C. Italian, au aprobat ppziția Biroului Politic și a Direcțiunii P.C. Italian față de intervenția militară din Cehoslovacia. In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul Luigi Longo, care a declarat între altele: „Reînnoind solidaritatea noastră cu tovarășii cehoslovaci, cerem acum tuturor guvernelor și partidelor interesate, și în primul rînd celor ale U.R.S.S., să facă — așa cum este necesar — tot posibilul pentru ca prin retragerea trupelor să se restabilească rapid o situație normală în Cehoslovacia. Considerăm că acesta este astăzi pasul care trebuie înainte de toate făcut, pentru ca să fie vindecate rănile și neînțelegerile provocate de această criză, pentru ca relațiile din comunitatea socialistă să-și poată găsi — prin egalitate și respectul independenței și suveranității fiecărui stat — baza necesară îmbunătățirii colaborării în, toate domeniile și unei reale întăriri a unității".
. ★ROMA 30. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Comitetul Central și Comisia centrală de control aprobă raportul și concluziile tovarășului Longo și confirmă linia și pozițiile adoptate de Biroul Politic și de Direcțiunea partidului în legătură cu evenimentele din Cehoslovacia.In rezoluția Comitetului Central al P.C. Italian se exprimă dorința ca poporul și comuniștii cehoslovaci, cu toate condițiile grele în care sînt obligați acum să acționeze, să poată duce înainte — o dată cu deplina fedobîndire a independenței și libertății lor de acțiune, procesul de reînnoire democratică și consolidare a societății socialiste inițiat prin hotărîrile Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia din ianuarie 1968. Această linie va putea fi apărată împotriva oricărei încercări a unor forțe antisocialiste și prin confirmarea precisă a valabilității și semnificației de opțiune în favoarea socialismului și a idealurilor lui provenită din marea dovadă de responsabilitate pe care au dat-o clasa muncitoare și poporul cehoslovac în situația grea creată de intervenția' militară. Ele s-au unit într-un ferm consens în jurul partidului comunist, recunoscîndu-1 ca reprezentant și călăuză a întregii na- > țiuni.Se exprimă, de asemenea, încrederea că toate partidele și guvernele care au intervenit în Cehoslovacia vor face, așa cum e necesar, tot posibilul pentru ca — o dată cu retragerea trupelor — să se revină rapid la o situație normală în Cehoslovacia. Acesta este pasul care astăzi trebuie înfăptuit înainte de orice pentru ca raporturile dintre țările socialiste să poată duce, pe baza, ega- lltății și respectării independenței și suveranității fiecărui stat, la o îmbunătățire a colaborării în toate domeniile și la o reală întărire a unității.C.C. și C.C.C. consideră că evenimentele din Cehoslovacia și pozițiile contrastante pe care le-au determinat impun cerința ca din partea tuturor să devină mai profundă și mai deschisă angajarea spre găsirea căi- H lor unității mișcării muncitorești și H comuniste și ale solidarității tuturor B forțelor democratice și progresiste în i lupta împotriva imperialismului și | pentru pace.
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Obiectiv ai trupelor 
americano-saigoneze 
distrus de patrioți
SAIGON 30 (Agerpres). în cursul zilei de vineri detașamente ale Frontului Național de Eliberare au atacat și cucerit un avanpost al trupelor speciale americano-saigo- neze situat în provincia Quang Ngai. După cîteva ore de lupte înverșunate, în cursul cărora au distrus acest obiectiv, forțele patriotice s-au retras. De asemenea, operațiuni militare au fost semnalate în sectorul An Hoa, nu departe de localitatea Da Nang, zonă unde se desfășoară, de cîteva zile, lupte de hărțuire.în regiunea capitalei sud-vietna- meze au continuat luptele între trupele americane și detașamentele F.N.E. Un purtător de cuvînt al armatei americane a declarat că într-o închisoare militară din apror piere de Saigon a izbucnit o răscoală Un deținut american a fost ucis iar alți 58 răniți.

După cum informează agenția France Presse, pe rîul Saigon două cargoboturi încărcate cu material de război — unul american și altul japonez — au fost bombardate de forțele patriotice, avariindu-le. Vedetele americane trimise în ajutor menționează agenția citată, n-au înregistrat nici un rezultat.In regiunea platourilor înalte în sectorul Ban Me Thupi au fost înregistrate, de asemenea, operațiuni militare. Un elicopter american a fost doborît.In același timp, avioane americane de tip „B-521' și-au continuat raidurile de bombardament în mai multe provincii din Vietnamul de sud în special în regiunea Bien 
Hoa,' Ia aproximativ cîteva zeci de kilometri est de Saigon, și în provincia An Xuyen,

LUCRĂRILE CONFERINȚEI STATELOR
NEPOSESOARE DE ARME NUCLEARE

Reprezentantul României ales vicepreședinteGENEVA 30 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : In ședința de vineri a Conferinței statelor neposesoare de arme nucleare a fost adoptat regulamentul interior și au fost alese organele conducătoare. Au fost aleși 12 vicepreședinți: reprezentanții României și Iugoslaviei pentru Europa răsăriteană: Austria, Italia și Spania pentru Europa occidentală : Ghana, Tanzania și R.A.U. pentru Africa ; India și Ja

ponia pentru Asia; Ecuador și Columbia pentru America Latină.Ca președinte al Comisiei de dezarmare și securitate a fost ales reprezentantul Kenyei, iar la președinția Comisiei de utilizare pașnică a energiei nucleare, reprezentantul Uruguayului.Au fost aleși 15 membri ai Biroului conferinței.Vineri dimineață, numărul țărilor participante la conferință s-a ridicat la 92.
Convenția Națională 
a Partidului democrat 
• E. Muskie candidat 

la vicepreședințieCHICAGO 30 (Agerpres). — Convenția; 'Partidului democrat de la Chicago a desemnat oficial joi seara pe candidatul acestui parțid la vice- președinția Stateloi- Unite în persoana senatorului Edmund Muskie (statul Maine). Vicepreședintele Humphrey și-a manifestat intenția ca, în cazul în care va obține victoria la alegerile prezidențiale din toamnă, să-i încredințeze lui Edmund Muskie „importante responsabilități în domeniul politicii interne". Tot cu același prilej candidatul prezidențial al Partidului democrat a afirmat că „va acorda prioritate preocupărilor pentru găsirea unei soluții în vederea încetării rapide a războiului din Vietnam, de natură să satisfacă interesele Statelor U- nite".Senatorul Eugene Mc Carthy a respins o invitație a vicepreședintelui Hubert Humphrey de a i se alătura în scopul de a demonstra unitatea din cadrul Partidului democrat. Humphrey a cerut' lui Mc Carthy și senatorului Mc Govern să apară alături de el la ultima ședință a Convenției partidului, desfășurată la Chicago, pentru a evita continuarea divergențelor manifestate atît de pregnant la actualul congres.

Programul 
electoral 
al P.C. din S.U.A.NEW YORK 30 (Agerpres). - Războiul, din Vietnam constituie principala problemă a alegerilor prezidențiale din acest an, se apreciază în programul electoral al Partidului Comunist din S.U.A. publicat de ziarul „Daily World". Ne pronunțăm pentru încetarea imediată a bombardamentelor împotriva R.D. Vietnam și pentru retragerea tuturor trupelor americane din Vietnamul de sud, se arată în program, subliniindu-se că poporului Vietnamului și numai lui trebuie acordat dreptul de a determina forma de guvernămînt și sistemul social din țara sa.* După ce precizează poziția partidului într-o serie de alte probleme internaționale și problemele interne ale S.U.A., programul cere anularea tuturor restricțiilor impuse activității Partidului Comunist din S.U.A., încetarea discriminării față de comuniști în viața politică, în învățămînt, la angajări.
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agențiile de presă transmit:
Postul de radio „Vocea 

Revoluției congoleze" anu«tă că în capitala Republicii Congo, Brazzaville, a. fost decretată starea de asediu. După cum relatează agenția M.A.P., joi au fost arestate mai multe personalități politice sub acuzația de a fi pregătit un complot împotriva securității statului. Intr-o declarație radiodifuzată, președintele Consiliului Național al revoluției, căpitanul Ngousbi, a anunțat ’că au fost luate măsuri severe împotriva celor care dețin arme.
La Pnom Penh a fost data 

publicității o declarație In care guvernul cambodgian își reafirmă politica de neutralitate și de neanga- jare, pronunțîndu-se totodată împotriva organizațiilor politico-militare regionale din Asia de sud-est.
Lucrările Comitetului ad- 

hoc al O.N.U. pentru studie
rea folosirii pașnice a teri
toriilor submarine din afara limitelor jurisdicției naționale continuă la Rio de Janeiro. Luînd cuvîntul în

cadrul discuțiilor privind aspectele științifice ale folosirii pașnice a teritoriilor submarine, reprezentantul țării noastre, Nicolae Micu, a exprimat aprecierea delegației române față de activitatea desfășurată în această privință de către comisia oceanografică interguvemamentală de pe lîngă UNESCO, subliniind contribuția acesteia la îndeplinirea mandatului Comitetului.
Președintele Republicii 

Democrate Congo, generalul Mobutu, a semnat un decret în virtutea căruia vor fi amnistiați toți deți- nuții politici, a anunțat postul de radio Kinshasa.
In portul Izmir a ancorat 

un grup de nave, aparținînd 
flotei a 6-a americane ,din Marea Mediterană. In semn de protest împotriva acestei vizite, în oraș a început o campanie de rezistență pasivă. In piețele centrale și pe străzile Izmirului au apărut pancarte pe care sînt înscrise următoarele lozinci:

„Yankei, plecați acasă 1" — „Turcia nu este Vietnam".
Situația din Guatemala 

a devenit încordată, ca urmare a hotărîrii guvernului de a institui starea de asediu pe timp de 30 de zile datorită asasinării ambasadorului S.U.A., John Gordon Mein. Importante unități ale poliției au declanșat o adevărată vînătoare pentru descoperirea atentatorilor, știri neconfirmate menționînd arestarea unui mare număr de persoane. Diplomatul american a fost lovit de cel puțin 7 gloanțe descărcate în direcția sa de mai multe persoane necunoscute în imediata apropiere a ambasadei S.U.A.
Seminarul O.N.U. în pro

blemele construcției de lo
cuințe va avea loc între 2 23septembrie la Moscova, s-a anunțat la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Seminarul va avea ca temă : „Sistematizarea și construcția orașelor noi". Vor participa specialiști din 30 de țări, printre care și Republica Socialistă România.
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