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CONFERINTEEOR JUDEȚENE DE PARTID
ÎNTR-0 ATMOSFERĂ ÎNFLĂCĂRATĂ, CONFERINȚELE JUDE

ȚENE ȘI-AU ÎMPUTERNICIT DELEGAȚII SĂ PROPUNĂ CON

GRESULUI AL X-LEA REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU lN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL AL C.C. AL P.C.R.

Conferințele județene au ales delegații pentru Congresul 
al X-lea al partidului și au desemnat candidații pentru organele 
superioare de conducere ale partidului

Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a adresa delegaților Conferinței organizației județene de partid Cluj, tuturor comuniștilor din județul dumneavoastră un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, (aplauze 
puternice, urale).Conferința organizației de partid din județul Cluj a dezbătut în- tr-un spirit de înaltă responsabilitate Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive pentru cel de-al X-lea Congres al partidului. După cum se știe, aceste documente au fost discutate pe larg de către toate organizațiile de partid, de întregul nostru popor ; ele au primit aprobarea unanimă a tuturor celor ce muncesc din patria noastră, care văd în aceste documente expresia năzuințelor lor spre o viață mai bună, pentru desfășurarea cu succes a construcției socialiste în patria noastră, expresia hotărîrii de a milita activ pentru o politică de colaborare cu țările socialiste, cu celelalte state, indiferent de orînduirea lor socială, de a milita pentru colaborare și pace în lume, (aplauze puter
nice).Și în județul Cluj, ca de altfel în întreaga țară, dezbaterea documentelor a prilejuit trecerea în revistă a activității depuse pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea. După cum vă este cunoscut, în primii trei ani și jumătate ai actualului cincinal avem rezultate bune în toate domeniile de activitate. Industria și agricultura patriei noastre au cunoscut o dezvoltare continuă, a- sigurînd îndeplinirea sarcinilor trasate de Congres și creînd condiții pentru realizarea și chiar depășirea obiectivelor stabilite de Directivele Congresului al IX-lea ; învățămîntul, știința, cultura au cunoscut o dezvoltare continuă ; a crescut nivelul de trai material și cultural al poporului.Prin munca lor entuziastă în toate domeniile de activitate, oamenii muncii din județul Cluj au adus și aduc o contribuție importantă la marile înfăptuiri ale întregului nostra popor. Este suficient să relev că în județul Cluj se produce 3,5 la sută din producția globală a industriei întregii țări, 2,5 la sută din producția totală agricolă și că, in același timp, în județul Cluj se desfac 3,3 la sută din totalul fondului centralizat de mărfuri ale statului. Aceste date demonstrează ponderea importantă în creșterea economiei noastre naționale, cît și ponderea în consumul total pe țară pe care le deține județul Cluj.Am vizitat în aceste zile cîteva din întreprinderile din județul dumneavoastră. Am fost plăcut impresionat de rezultatele obținute de către aceste întreprinderi în îndeplinirea sarcinilor, ca de altfel — după cum cunosc — și de către celelalte întreprinderi din județul Cluj.Am fost, de asemenea, impresionat de entuziasmul și hotărîrea cu care oamenii muncii — români, maghiari, germani — din aceste întreprinderi muncesc pentru a aduce o contribuție tot mai mare la desfășurarea cu succes a construcției socialiste în patria noastră.Clujul este, în același timp, un puternic centru de învățămînt, știință și cultură. Și în aceste domenii au fost obținute rezultate însemnate. Merită subliniat faptul că anual în Cluj termină institutele de învățămînt superior mii de ingineri. profesori și alți lucrători din domeniul științei și culturii, că oamenii de știință clujeni au o serie de rezultate importante, realizări care contribuie la ridicarea nivelului general al economiei și culturii patriei noastre. In legătură cu aceasta trebuie să menționez un rezultat care este, poate, și mai important — acela că oamenii de știință clujeni au înțeles încă mai de mult că știința poate să-și dovedească eficacitatea și locul în societatea socialistă numai atunci cînd este pusă în serviciul progresului economico-social, în serviciul omului. Oamenii de știință din Cluj și-au legat activitatea de întreprinderi, lucrează în strîns contact cu acestea și de aceea au și rezultate bune în munca lor (vil aplauze).

Toate rezultatele obținute de poporul nostru, ca și de oamenii muncii din județul Cluj, sînt rodul muncii unite a tuturor celor ce locuiesc pe aceste meleaguri — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Am mal spus și cu alte prilejuri că tot ceea ce s-a înfăptuit în această parte a țării noastre este rezultatul muncii românilor, maghiarilor și germanilor, care, veacuri de-a rîndul, au trăit și muncit împreună și, atunci cînd au înțeles că soarta celor ce muncesc depinde de unitatea lor, au luptat împreună și au obținut succese.Aș putea spune că marile victorii pe care le-am dobîndit în anii socialismului se datoresc tocmai a- cestei unități de nezdruncinat între români, maghiari, germani și alte naționalități, (aplauze puter
nice, prelungite).Aceste rezultate adeveresc justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru. Ele arată că, ba- zîndu-ne pe învățătura marxist-le- ninistă, pe adevărurile ei general- valabile, știm să găsim soluțiile 

care corespund cel mai bine condițiilor din țara noastră, să acționăm pentru asigurarea mersului tot mai ferm și mai rapid înainte.Doresc să spun aici, tovarăși, la această conferință, că Comitetul nostru Central apreciază în mod deosebit activitatea depusă de organizația de partid din județul Cluj — detașament de nădejde al partidului nostru, care desfășoară o muncă rodnică și care aplică cu fermitate linia stabilită de Congresul partidului, de Comitetul Cen
tral. (vii și puternice aplauze).Cei 74 000 de membri de partid din județul Cluj, birourile organizațiilor de partid, comitetele de partid, comitetele municipale și comitetul județean desfășoară o muncă rodnică ; Comitetul Central dă o înaltă apreciere muncii întregului activ de partid din județul Cluj și îi urează din toată inima noi și noi succese în activitatea sa. (pu
ternice aplauze).Stimați tovarăși,Cunoașteți prevederile proiectului de Directive ale Congresului al X-lea privind cincinalul 1971— 1975 și direcțiile principale ale dezvoltării economiei românești pînă 

în 1980. Acestea preconizează dezvoltarea economiei naționale în- tr-un ritm rapid. Nu doresc să mă opresc acum asupra lor îns? trebuie să subliniez că realizarea a- cestor prevederi va apropia mult România de nivelul țărilor dezvoltate din punct de vedere economic, atît în ce privește industria agricultura învățămîntul. știința, cît și în ce privește ridicare! bunăstării tuturor celor ce muncesc. Doresc, de asemenea, să subliniez că înfăptuirea programului propus — pe care îl considerăm pe de-a-ntregul realist, iar dezbaterile din întreaga țară adeveresc a- ceasta — cere o muncă intensă, eforturi susținute din partea tuturor comuniștilor, din partea întregului nostru popor. Chiar dacă ritmul de creștere a producției industriale este procentual mai mic decît cel pe care îl realizăm în actualul cincinal, totuși, ținînd seama de nivelul superior de la care vom porni în 1971 viitorul cincinal, rezultă că sînt sarcini deosebit de mari și că va trebui să acționăm cu toată hotărîrea, cu toa

tă priceperea pentru a le înfăptui. Avem convingerea fermă că ceea ce ne propunem este pe deplin realizabil și că partidul nostru, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, poporul nostru, vor traduce în viață aceste planuri 
(aplauze îndelungate).In această muncă uriașă, pe care o desfășurăm și va trebui să o desfășurăm și în viitor, comuniștilor, oamenilor muncii din județul Cluj le revin, de asemenea, sarcini mari. Este adevărat că planul cincinal nu este tncă definitivat. Urmează ca, după Congres, pe baza Directivelor. el să capete forma definitivă. Dar, chiar după prevederile orientative ale olanului, județul 

ÎN PAG. A 4-A:

Relatarea Conferinței extraordinare 
a organizației județene 

de partid Cluj

Cluj va cunoaște o dezvoltare însemnată, atît în industrie, cît și 'în agricultură Noi avem convingerea 
ct toț: comuniștii oameni.’ muncii dit acest județ, umăr la umăr cu oamenii muncii de pe întregul cuprins al patriei, nu vor rămîne mai prejos și vor căuta să ocupe un loc de cinste în rîndul județelor fruntașe (vii și puternice aplauze).Desigur că, în vederea realizării prevederilor proiectului de Directive, în cincinalul următor sînt necesare măsuri susținute pentru a înfăptui în cel mai scurt timp hotă- rîrile adoptate de Conferința Națională cu privire la perfecționarea și îmbunătățirea planificării și conducerii activității economice și social- culturale. Aceste măsuri trebuie să creeze condiții pentru participarea mai largă a colectivelor de oameni ai muncii din fiecare unitate, atît la luarea, cît și la înfăptuirea hotă- rîrilor, la conducerea întregii activități sociale.în același timp este necesar ca cei cărora partidul, statul, poporul le încredințează sau le vor încredința diferite munci ■ ■ 1 ' ■ .... .

în aparatul de partid și de stat să manifeste mai multă operativitate și răspundere. Numai în aceste condiții vom avea garanția mersului înainte în mod tot mai hotărît și cu rezultate tot mai bune. Sîntem ferm hotărîți ca în cursul acestui an și al anului viitor să ducem pînă la capăt înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale, pentru a crea cadrul adecvat în vederea desfășurării unei activități mai bune în cincinalul următor, (aplauze puternice).Aceasta, însă, cere din partea dumneavoastră, din partea comite-
(Continuare în pag. a IIT-a)

Ieri s-au desfășurat în mal multe orașe ale țării — reședințe de județ — conferințe extraordinare ale organizațiilor județene de partid consacrate dezbaterii Tezelor Comitetului Central și proiectului de Directive, precum și alegerii delegaților pentru Congresul al X-lea al partidului. La aceste conferințe au luat parte delegați aleși în adunările și conferințele organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, din organizațiile de partid comunale, orășenești și municipale — muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani cooperatori, intelectuali, activiști de partid, de stat, ai organizațiilor de masă șl din economie. Au fost prezenți, de asemenea, numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, ai organelor locale de stat, ai organizațiilor obștești, cadre de conducere din întreprinderi, șantiere și instituții, oameni de știință, artă și cultură.La conferințele județene de par

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
în municipiul Cluj
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Contimiîndu-și vizita de lucru în municipiul Cluj, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
a vizitat în cursul dimineții de sîmbătă noile cartiere ale 
orașului, Muzeul de istorie și Institutul de calcul al filia
lei din Cluj a Academiei. Reîntîlnirea cu cetățenii orașului 
a constituit un nou prilej de manifestare a dragostei și 
încrederii pe care oamenii muncii din Cluj — români, 
maghiari și de alte naționalități — le nutresc pentru 
Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și această 
etapă a vizitei a constituit o emoționantă manifestare a 
unității întregului popor în jurul partidului, a adeziunii 
totale la politica sa internă și externă.

Bătrîna cetate de pe malurile Someșului, ca de altfel fiecare a- șezare de pe cuprinsul patriei, a cunoscut în ultimul pătrar de veac revărsarea fluxului de energii creatoare pe care politica marxist- leninistă a partidului nostru comunist a adus-o în viața patriei. Străvechea localitate. ’ astăzi important centra industrial, vatră a unei intense vieți spirituale, și-a sporit în anii edificării socialismului resursele de creație, înscri- indu-și numele în cartea de aur a izbînzilor poporului muncitor. Vechile sale virtuți au dobîndit noi străluciri. Ca și odinioară, dar de pe trepte mult mai înalte. Clujul este astăzi unul dintre cele mai prestigioase centre ale producției de bunuri materiale și spirituale din țara noastră.Paralel cu dezvoltarea impetuoasă a industriei, a cercetării științifice, a învățămîntului, artei și culturii, Clujul a cunoscut și o puternică dezvoltare urbanistică. Pe harta orașului au apărut în ultimii ani noi cartiere de locuințe ; altele și-au schimbat cu totul înfățișarea. Grigorescu, Gheorghieni, între Ape sînt doar cîteva dintre noile zone urbanistice care au înfrumusețat fizionomia orașului transilvan Au fost înălțate, de a- semenea. școli, spitale, policlinici și alte instituții social-culturaleTovarășul Nicolae Ceaușescu, însoți’ dt tovarăși.’ Maxim Berghia- nu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, Aurel Duca, prim-secre- tar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președintele consiliului popular județean, și Remus Bucșe, prim-secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R., primarul municipiului, a făcut un prim po

tid care au avut loc sîmbătă au participat, luînd cuvîntul în concluziile dezbaterilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu, la conferința organiza
ției județene Cluj ; Ion Gheorghe 
Maurer — la municipiul București; 
Gheorghe Apostol — județul Mureș ; 
Chivu Stoica — județul Prahova ; 
Virgil Trofin — județul Galați ; Ilie 
Verdeț — județul Caraș-Severin; 
Iosif Banc — județul Maramureș.Prin întreaga lor desfășurare, prin cuvîntul delegaților, prin ho- tărîrile adoptate, conferințele județene au reliefat, ca o trăsătură caracteristică generală, aprobarea 
unanimă, entuziastă, a însufiețito- 
rului program de propășire multi
laterală a patriei, jalonat de docu
mentele ce vor fi supuse dezbaterii 
și aprobării Congresului al X-lea 
al P.C.R. în cadrul conferințelor a fost subliniată însemnătatea principială și practică a acestor documente, ilustrînd capacitatea partidului, a conducerii sale de a da răspunsuri juste celor mai importante probleme ale dezvoltă

pas în cel mai mare dintre noile cartiere, Gheorghieni. Aici s-au construit în ultimii ani aproape 6 000 de locuințe. în etapa finală, acest cartier va avea 7 800 de apartamente, în care vor locui circa 35 000 de oameni. Ei vor avea la îndemînă complexe comerciale și de prestări de servicii, școli și alte unități social-culturale; o parte dintre acesțea funcționează de pe acum.în drum spre noul cartier, oaspeții străbat principalele arte
Telegrame

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIPermiteți-mi să vă exprim mulțumirile mele pentru felicitările și urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.Vă doresc din toată inima noi șl mari succese în activitatea Dumneavoastră, consacrată dezvoltării și înfloririi României socialiste, întăririi prieteniei și colaborării între țările noastre, apărării păcii în lumea întreagă.

JAMSARANGHHN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă exprim mulțumiri cordiale pentru felicitările și urările Dumneavoastră adresate cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.Vă urez din suflet noi succese în activitatea Dumneavoastră dedicată binelui poporului frate român, cauzei întăririi păcii în întreaga lume.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongol»

rii societății noastre, ale desăvîrși- rii construcției socialiste în România. Conferințele județene au prilejuit o puternică afirmare a unită
ții și coeziunii tuturor comuniștilor, 
a oamenilor muncii de toate națio
nalitățile, a întregului nostru po
por, în jurul conducerii partidului, 
al Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.Expunerile prezentate în cadrul lucrărilor de primii secretari ai organizațiilor de partid județene au înfățișat o imagine grăitoare a puternicei efervescențe politice și în muncă cu care este întîmpinat în întreaga țară Congresul al X-lea. A fost relevată atmosfera plină de elan patriotic în care adunările și conferințele organizațiilor de partid, precum și adunările populare organizate de consiliile Frontului Unității Socialiste, au exprimat adeziunea totală a comuniști
lor, a tuturor cetățenilor țării, fără 
(Continuare în pag. a Il-a) 

re ale orașului. Trotuarele sînt înțesate de oameni. Tineri și vîrst- nici, bărbați, femei, copii aclamă trecerea celui mai iubit fiu al clasei noastre muncitoare, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din mașina deschisă, tovarășul Ceaușescu răspunde aclamațiilor. Numeroși cetățeni se apropie, string mîna secretarului general, îi urează sănătate și putere de muncă. Ca o mare de glasuri, se aude de pretutindeni ; „Ceaușescu, Ceaușescu 
„Ceaușescu și poporulMașina este literalmente acoperită de flori; uneori, înaintează cu greutate printre clujenii care țin să spună cîteva cuvinte oaspetelui, să-i strîngă mîna : „Mulți ani și sănă
tate, tovarășe Ceaușescu „Să ne 
trăiți, tovarășe secretar general!“» 
„Vă dorim multă sănătate, spre bi
nele României socialiste Tovarășul Ceaușescu dă mîna cu cetățenii, le mulțumește pentru urări.Cartierul Gheorghieni. Ca în întregul oraș, locuitorii, constructorii, au ieșit într-un număr impresionant în întîmpinarea secretarului general al Comitetului Central al partidului. O mare de urale salută sosirea oaspetelui iubit. în persoana secretarului general al partidului, cetățenii văd chezășia continuării politicii înțelepte a Partidului Comunist Român, politică verificată de viață, în stare să asigure mersul viguros înainte al societății noastre socialiste, continuarea și-
(Continuare în pag. a II-a)
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MUNICIPIUL CUB

Tezele și proiectul de Directive 
în centrul dezbaterii 

conferințelor județene de partid

s a

L

în faja uneia dintre machetele care înfdfișeazâ planul de sistematizare a municipiului

(Urmare din pag. I) rului de victorii pe toate planurile dezvoltării sociale, economice și culturale, înfăptuirea neabătută a politicii externe de apărare a cauzei păcii și socialismului.Coloana se oprește în centrul cartierului. în fața unor machete și sc rițe, directorul D.S.A.P.C.- Cluj, mg. Nicolae Beuran, prezintă planul de sistematizare a municipiului, plan în curs de realizare. Se dau detalii cu privire la amplasarea noilor obiective industriale, a a- șezărr intelor social-culturale, a cartierelor de locuințe. Sînt de remarcat grija, spiritul de răspundere pe care arhitecții și inginerii din localitate le-au dovedit atunci cînd și-au îndreptat eforturile spre ridicarea unor ansambluri în așa fel încît demolările să fie reduse la strictul necesar.Tovarășul Ceaușescu apreciază pozitiv această preocupare și arată că în vechile Cartiere, în loc să se recurgă la demolări ne justificate, este de preferat să se îmbunătățească condițiile locative prin introducerea canalizării, prin executarea unor lucrări de ameliorare, de creștere a confortului. Lucrările trebuie eșalonate în așa fel încît fondul locativ să se păstreze și să se mărească. Oaspetele apreciază, de asemenea, tendința dovedită și la Cluj de a se construi pe zone, întrucît problemelor de organizare a șantierului — deci, implicit, de reducere a prețului de cost — li se dă, în felul acesta, o rezolvare optimă.O bună parte a discuției cu arhitecții, constructorii și edilii a fost consacrată aspectelor ridicate de diversificarea gradului de confort în noile blocuri de locuințe. Tovarășul Ceaușescu a recomandat studierea tuturor posibilităților de îmbunătățire a normativelor în vigoare, astfel încît noile apartamente să ofere locatarilor un confort sporit, fără creșterea prețului de cost prevăzut în deviz.Secretarul general este informat despre perspectiva construirii unui nou cartier, Mănăștur, pe axa principală a orașului. Tovarășul Ceaușescu recomandă cu insistență utilizarea — atît în noul cartier, cît și în cele care se construiesc în prezent — a procedeului de turnare la fața locului a marilor panouri prefabricate. Experiența mondială, sovietică, franceză, italiană, a spus tovarășul Ceaușescu, demonstrează eficiența acestei metode, superioară din punct de vedere tehnic și economic.Oaspetele își exprimă apoi do

Ovafii nesfîrșite și flori — semne ale dragostei calde și prejuirii

rința să viziteze cîteva din apartamentele date în folosință.- Par- curgînd prin mulțime o bună parte din cartier, tovarășul Ceaușescu se oprește în fața blocului nr. 58. Locatarii de la fiecare etaj îl invită să le fie oaspete. Tovarășul Nicolae Ceaușescu intră în apartamentul familiei Emil Cotu, tîmplar la fabrica de mobilă „Libertatea". Nespus de bucuroase pentru această vizită neașteptată, gazdele se folosesc de prilej spre a mulțumi secretarului general al C.C., partidului pentru viața nouă pe care o trăiesc. La ieșirea din a- partament, muncitorul Balazs Si- mion insistă să fie vizitat și apartamentul său, aflat cu două etaje mai sus. Și aici, tovarășul Ceaușescu cercetează cu atenție condițiile locative. Se interesează, de asemenea, de viața membrilor familiei, îhtreținîndu-se cîteva minute cu a- ceștia.Secretarul general al, C.C. al P.C.R. își exprimă apoi dorința de a vizită și cîteva blocuri în construcție. Ii sînt prezentate apartamente aflate în stadiu de finisare din blocurile 04 și T6. Aici sînt reluate discuțiile privind diversificarea gradului confortului. De asemenea, tovarășul Ceaușescu indică atît constructorilor cît și membrilor Consiliului popular municipal aflați de față, să studieze posibilitățile de reducere a prețului de cost prin schimbarea sistemului de finisare a exterioarelor.Vizita în noul cartier al Clujului, în fapt o analiză a condițiilor de locuit, a programului de construcții edilitare, a eficienței lucrărilor de construcții, se încheie.Populația salută din nou cu multă căldură pe oaspete, exprimîn- du-și dragostea fierbinte față de partid, față de patria socialistă.
Pulsul creației 

științifice 
și culturaleColoana oficială străbate din nou străzile orașului de pe malurile Someșului. Zeci de mii de locuitori salută cu puternice și îndelungi urale pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. Flutură drapele roșii șl tricolore. Pe pancartele ridicate deasupra capetelor scrie : „Tră
iască Partidul Comunist Român, 
forța conducătoare în Repu
blica Socialistă România „Trăias
că socialismul !“, „Fiți binevenit, 
tovarășe Ceaușescu!“, „Trăiască 
Ceaușescu" I Secretarul general

Cu inima plinâ de bucurie, familia tîmplarului Emil Cotu primește în locuinfa sa pe oaspetele iubital partidului răspunde cu gesturi prietenești salutului mulțimii.Popas la Muzeul de istorie. Oaspetele este intîmpinat de acad. Constantin Dalcoviciu, directorul muzeului. Este de față tovarășul Miron Constantinescu, adjunct al ministrului invățămîntului. Muzeul s-a dezvoltat considerabil in ultimele decenii, devenind un depozitar al vestigiilor prețioase pe care viața oamenilor le-a răspîndit de-a lungul a zeci de milenii pe pămîn- tul patriei. Exponatele, eu o deosebită valoare istorică, stau mărturie istoriei zbuciumate a acestui pămînt, grelelor lupte sociale pe 

care poporul le-a purtat veacuri de-a rîndul.Oaspetelui îi sînt prezentate rezultatele cele mai reprezentative ale săpăturilor arheologice, felurite exponate reflectînd civilizația materială și spirituală a veacurilor și mileniilor trecute de pe aceste străvechi meleaguri ale vetrei poporului român. Tovarășul Ceaușescu se oprește în fața portretelor marilor luptători pentru libertatea celor ce muncesc — Gheorghe Doja, Horia, Cloșca și Crișan, Avram Iancu, Petofi Sandor, Nicolae Bălcescu, Gabor Aron, Ludwig Roth.Gazdele dau explicații amănunțite privind munca cercetătorilor clujeni, preocupările lor actuale, țin să mulțumească încă o dată pentru condițiile de lucru pe care socialismul le-a creat oamenilor de știință. La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită întregul colectiv și îi urează succes în muncă.Secretarul general al C.C. al P.C.R. scrie în cartea de onoare : 
„Calde felicitări colectivului mu
zeului pentru grija și pasiunea cu 
care pune în valoare luminoasele 
vestigii ale civilizației și culturii 
înflorite de-a lungul secolelor pe 
pământurile patriei, ale unui glo
rios trecut de luptă".Este apoi vizitat Institutul de calcul economic al Filialei din Cluj a Academiei. In decursul celor 12 ani care au trecut de la înființare, institutul s-a dezvoltat continuu, afirmîndu-se prin rezultatele obținute de cercetătorii săi ca un puternic centru științific, cunoscut și apreciat atît în țară, cît și peste hotare.

Intîmpinat de acad. Tiberiu Popoviciu, de colectivul institutului, secretarul general al C.C. al P.C.R. este invitat să viziteze principalele sectoare de cercetare. Se dau explicații asupra activității multilaterale desfășurate aici, asupra rezultatelor obținute, contribuții importante la dezvoltarea școlii românești de analiză numerică. în discuții se relevă cu pregnanță preocuparea susținută a colectivului pentru îmbinarea armonioasă a cercetării teoretice cu aplicațiile practice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să vadă mașina elec

tronică de calcul DACICC-1, proiectată șl realizată de colectivul institutului, care este prima mașină electronică de calcul complet tranzistorizată realizată în țară. Cercetătorii lucrau la rezolvarea unor probleme din activitatea Combinatului siderurgic din Galați privind optimizarea debitării profilelor de laminate liniare. Conducătorul acestor cercetări informează că mașina respectivă a servit la rezolvarea a numeroase probleme ridicate de activitatea u- nor întreprinderi și instituții, ca și de cercetări fundamentale.Tot în cadrul Institutului de calcul s-a proiectat și s-a realizat cea mai mare parte a calculatorului electronic DACICC-200, cu caracteristici tehnice care-1 așează la nivelul tehnicii mondiale contemporane.Preocupările și cercetările care s-au efectuat aici în multiple domenii au asigurat un climat favorabil pregătirii multilaterale, pentru numeroase cadre de cercetare, în domenii moderne și de mare actualitate ale matematicii.Intre secretarul general al C.C. al P.C.R. și colectivul de cercetători a avut 'ic apoi o interesantă discuție ( privire la preocupările actuale ,u v perspectivă ale spe- cialiștile «blre t’1, subliniază cu acest prh^jțge Lașitatea unei colaborări mai lise între cercetătorii instil" tulul ’și cadrele didactice din lealitate în folosul unei mai mari .Eficacități a muncii științifice.înainte de a-șl lua rămas bun de la gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu scrie în cartea de onoare a institutului: „Felicităm călduros 
întregul colectiv al institutului pen
tru activitatea sa rodnică, pentru 

realizarea mașinii de calcul 
„DACICC", și-i urăm noi succese 
în cercetare, în aplicarea matema
ticii în producție, în interesul dez
voltării economiei noastre na
ționale".între timp, în fata institutului se adunase o mare mulțime de oameni dornici să-l salute pe secretarul general al partidului. Se aud urale și ovații, se manifestează pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★Vizitarea la Cluj de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a unor întreprinderi industriale, a unor instituții științifice și culturale, a prilejuit ample dezbateri interesînd cele mai diferite domenii ale vieții noastre economice și cultural- știlnțifice.Reafirmîndu-și totala adeziune la politica partidului nostru, mulțumind partidului pentru condițiile pe care socialismul le-a creat vieții lor materiale și spirituale, muncitorii, inginerii, oamenii de știință, artiștii, cadrele didactice, toate categoriile de cetățeni au ținut să releve atașamentul organic al întregului nostru popor la Tezele și proiectul de Directive pe care Comitetul Central le propune pentru a fi dezbătute la cel de-al X-Iea Congres al P.C.R.A fost o vizită rodnică, care a prilejuit organelor locale de partid și de stat, colectivelor întreprinderilor și instituțiilor vizitate multe concluzii utile. A fost, de asemenea, un prilej de manifestare a unității întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, a încrederii în politica sa îndreptată spre înflorirea României socialiste.în manifestările pe care Ie-a prilejuit această vizită în județul și municipiul Cluj s-a reflectat vibrant marea dragoste, unită cu respect și prețuire, pe care întregul nostru popor o nutrește față de partidul comuniștilor și conducerea sa, față de secretarul general al C.C. al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
George-RADU CHIROV1CI 
Mircea S. IONESCU

(Urmare din pag. I) 
deosebire de naționalitate, față de 
documentele pregătitoare ale Con
gresului ; s-a subliniat că în cadrul dezbaterilor au fost făcute numeroase propuneri valoroase privind Tezele, proiectul de Directive, precum și activitatea organelor de partid, de stat și economice, centrale și locale.Caracterul de lucru al conferințelor județene a fost marcat de exigența partinică cu care a fost analizat stadiul îndeplinirii sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R., de înaltul spirit de responsabilitate cu care au fost dezbătute prevederile documentelor pentru Congresul al X-lea al partidului.Conferințele județene au expri
mat sprijinul total al comuniștilor, 
al tuturor cetățenilor, față de po
litica externă marxist-leninistă 
promovată cu consecvență neabă
tută de partidul nostru, politică la baza căreia se află dezvoltarea și întărirea relațiilor politice și economice cu toate țările socialiste, creșterea aportului la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, solidaritatea cu toate forțele progresiste, antiim- perialiste, cu toate țările iubitoare de pace. în lupta pentru crearea unui climat internațional de securitate, cooperare și încredere între popoare.Conferințele au adoptat hotărîri privind îmbunătățirea în continuare a activității organizațiilor de partid, perfecționarea întregii activități economice, politice, sociale și ideologice pe plan local, expri- mînd voința nestrămutată de a mobiliza forțele comuniștilor, ale întregului popor, la înfăptuirea programului măreț de înflorire a patriei, elaborat de partid.Conferințele au ales delegații pentru Congresul al X-lea al P.C.R. Marcînd un moment important în procesul adîncirii democrației de partid, al intensificării vieții interne de partid, conferințele au 
desemnat — dintre delegați — can
didați pentru organele superioare

SUCCESE ÎN ÎNTÎMPINAREA

CONGRES
ALPCR

AL X-LEA

AL P.C.R.
O PLOIEȘTI: O înalta 
productivitate a muncii

Aproape 80 la sută din sporul 
de producție, evaluat la 
180 000 000 lei, pe care între
prinderile industriale din jude
țul Prahova l-au realizat în 
primul semestru al anului, s-a 
obținut pe baza creșterii pro
ductivității muncii. Acest im
portant indicator a cunoscut o 
însemnată creștere datorită 
măsurilor preconizate de comi
siile de organizare științifică a 
producției și a muncii și ca 
urmare a folosirii mai bune 
a timpului de lucru. Colecti
vele din industria chimică, ra
mură de bază a economiei ju
dețului, care și-a anunțat de 
pe acum îndeplinirea angaja
mentului luat în cinstea con
gresului partidului, livrînd be
neficiarilor o producție supli
mentară în valoare de 50 mi
lioane lei, a obținut întregul 
spor de producție pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Acest valoros rezultat economic 
s-a obținut printr-o mai bună 
repartizare a materiilor prime, 
în raport cu capacitatea și ca
racteristicile tehnice ale fiecă
rei instalații, acțiune care la 
Combinatul petrochimic din 
Ploiești și alte întreprinderi din 
județ a determinat în primul 
semestru al anului o sporire a 
indicilor de utilizare a agrega
telor cu 3—5 la sută, față de 
perioada corespunzătoare a a- 
nului precedent.

© MIERCUREA CIUC: 
Angajamentele au fost 
îndeplinite integral

Cu prilejul dezbaterii docu
mentelor de partid, colectivele 
întreprinderilor industriale din 
județul Harghita au analizat cu 
atenție posibilitățile de valori
ficare a rezervelor interne exis
tente și de creștere a produc
tivității muncii. Pe această bază, 
oamenii muncii din județ și-au 
suplimentat substanțial anga
jamentele anuale asumate în 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres și a aniversării a 25 de 
ani de la eliberarea patriei. 
Avîntul tot mai puternic în 
muncă este încununat de noi 
succese Pînă acum, pe ansam
blul industriei miniere a jude
țului a fost realizată o produc
ție globală suplimentară de 
3 700 000 lei, cifră superioară 
celei cuprinse în angajamente. 
In acest an, întreprinderile mi
niere din județul Harghita vor 
realiza o producție cu 61 la 
sută mai mare decît în primul 
an al actualului cincinal. De 
asemenea, angajamentele anua
le au fost îndeplinite integral 
pe ansamblul industriei fores
tiere din județ, prin realizarea 

de conducere ale partidului, com
ponența acestora urmind să fie 
stabilită prin vot de congresul 
P.C.R.Fiind informate de inițiativa și hotărîrea conferinței municipiului București, conferințele județene de partid, apreciind importanța deosebită a funcției de secretar general al C.C. al partidului, calitățile deosebite pe care trebuie să le întruchipeze purtătorul acestei înalte funcții, răspunderile și atribuțiile care-i revin în stabilirea și promovarea politicii interne și externe a partidului, în conducerea treburilor statului ca președinte al Consiliului 
de Stat, într-o atmosferă de puter
nic entuziasm au adoptat în unani
mitate hotărîrea de a propune re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al C.C. al P.C.R. — încre- 
dințînd delegaților mandatul de a 
supune această propunere aprobă
rii Congresului. Hotărîrile unanime adoptate in acest sens de conferințele județene de partid exprimă astfel, o dată mai mult, încrederea 
și dragostea fierbinte ale tuturor 
comuniștilor, ale întregului popor, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înalta prețuire pe care toți cetă
țenii țării o acordă rolului său de 
seamă în activitatea Comitetului 
Central, în elaborarea politicii 
marxist-leniniste, creatoare a par
tidului și statului nostru, în fun
damentarea programului de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, în 
întărirea colaborării frățești a ță
rii noastre cu toate țările socialiste, 
în afirmarea viguroasă a României 
socialiste în rîndul națiunilor 
lumii.In încheierea lucrărilor conferințelor județene au fost adoptate telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se exprimă voința fermă, de neclintit, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, de a-și consacra energia și capacitatea creatoare realizării în condiții optime a obiectivelor stabilite de partid pentru progresul continuu al României socialiste.

pînă în prezent a unei produc
ții globale suplimentare de a- 
proape 8 500 000 lei. întreprin
derile forestiere din Miercurea 
Ciuc, Gheorghieni, Odorheiul 
Secuiesc și Toplița, precum și 
Complexul de industrializare a 
lemnului de la Gălăuțași au 
dat peste prevederile planului 
circa 7 200 mp de plăci aglo
merate, peste 3 500 mc cheres
tea rășinoase, precum și mobilă 
în valoare de 220 000 Iei.

© BÎRLAD : S-a livrat 
cel de-al 25-lea milion 
de rulmenți

Fabrica metalurgică dîn Bîr- 
lad a livrat cel de-al 25-lea mi
lion de rulmenți. In comparație 
cu 1959. producția globală a fa
bricii a crescut în prezent de 
4,6 ori, iar productivitatea mun
cii de 3 ori.

Cunoscuta unitate industrială 
bîrlădeană, creată în 1953, ca
pătă dimensiuni ample datorită 
construcțiilor care se conturea
ză din plin. Noile hale de forjă 
și de prelucrări mecanice sînt 
în stadiu de finisaj ; totodată, 
se execută fundația unei noi 
turnătorii Ca urmare a lucrări
lor de extindere, în anul 1975 
fabrica va livra 6 000 000 rul
menți, majoritatea de tip greu, 
ceea ce reprezintă o cantitate 
de aproximativ 2 ori mai mare 
decît cea actuală.

© Instalația de prepa
rare a minereurilor de la 
Ostra în probe tehnolo
gice

Zestrea complexului minier 
Leșu Ursului a fost îmbogățită 
prin intrarea în probe tehnolo
gice a instalației de preparare a 
minereurilor de barită Termi
narea acestei lucrări cu 3 luni 
mai devreme și intrarea în 
probe tehnologice a noii insta
lații, rod al politicii de indus
trializare socialistă a țării, în
seamnă un pas important pe 
calea valorificării superioare a 
bogatelor resurse de minereuri 
de barită existente în acest ju
deț.

Procesul de producție al noii 
instalații, prevăzute cu mori 
pentru măcinarea, flotarea și 
micronizarea minereurilor, este 
în cea mai mare parte automa
tizat

La festivitatea de începere a 
probelor tehnologice, alături de 
mineri și constructori, se aflau 
tovarășii Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan, ministru] mi
nelor, Emil Bobu, prim-secretar 
al Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat
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OMUTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) tului județean, a consiliului popular județean, a comitetului municipal, a conducerilor de uzine și fabrici, a organizațiilor de partid din întreprinderi și din instituții să acționeze cu toată fermitatea, să depună o muncă susținută pentru înfăptuirea pînă la capăt a tuturor acestor măsuri. Trebuie să a- vem în vedere, tovarăși, că noi a- vem de luptat cu o anumită mentalitate, cu o obișnuință de care unii oameni se dezbară cam greu ; dar trebuie să facem cu hotărîre acest lucru : trebuie înlăturat birocratismul, o anumită delăsare care se mai observă la unii. Trebuie să promovăm în muncă numai pe a- cei oameni care pun mai presus de orice interesele construcției socialismului, interesele clasei muncitoare, ale poporului. Numai cu asemenea cadre în toate muncile de răspundere vom asigura victoria socialismului și comunismului în România, (aplauze puternice).Noi sîntem într-adevăr partidul celui mai profund umanism, un partid pătruns de o deosebită grijă față de oameni; dar tocmai pentru că sîntem un asemenea partid avem obligația de a veghea ca toți cei care sînt chemați să acționeze pentru înfăptuirea programului de dezvoltare a României să fie oameni care fac totul pentru triumful acestui program. Aceasta nu înseamnă în nici un fel că desconsiderăm sau minimalizăm în vreun fel rolul sau activitatea cuiva. Trebuie să acționăm după dictonul — care de altfel mi se pare că există cam la toate popoarele — „omul potrivit la locul potrivit". Nu e nici o rușine dacă cineva care a lucrat o anumită perioadă într-o muncă, la un anumit moment — fie datorită dezvoltării pe care o cunoaște societatea, fie altor cauze — nu mai poate să-și îndeplinească în condiții bune sarcinile ce-i revin în domeniul respectiv. Să-i mulțumim, să-i dăm toată stima, toată aprecierea noastră, dar să-1 punem într-o muncă mai potrivită. Și să promovăm în munca respectivă pe acei oameni care dovedesc că au capacitatea de a asigura progresul, mersul hotărît înainte în toate domeniile de activitate. Numai așa vom da dovadă de umanism, numai așa ne vom îndeplini rolul de partid conducător al societății noastre socialiste (vii și pu
ternice aplauze).Tovarăși,Noi înconjurăm cu dragoste, cu respect pe comuniștii care în condiții grele, în anii ilegalității au depus o activitate susținută, au înfruntat teroarea, au stat în în-, chisori, și-au pus în pericol ființa, iar unii și-au dat chiar viața pentru cauza eliberării patriei. îi prețuim și acum, chiar dacă unii nu mai pot să muncească la fel cum munceau acum vreo 20—30 de ani. Dar viața este viață, tovarăși — și legile naturii, biologice, nu le putem deocamdată stăpîni ; trebuie să știm să tragem concluziile necesare, să îmbinăm just — și așa face partidul nostru — experiența oamenilor care au dus vreme îndelungată pe umerii lor greul luptei cu elanul oamenilor care au crescut, care s-au ridicat în a- cești ani — nu atît din punct de vedere al vîrstei, cît din punctul de vedere al cunoștințelor cultu- ral-științifice acumulate. Numai îmbinînd în mod armonios aceste calități ale cadrelor noastre vom asigura desfășurarea cu tot mai mare succes a întregii noastre activități. Așa am procedat și așa vom proceda și în viitor, tovarăși 
(aplauze puternice).Dați-mi voie să mă opresc pe scurt asupra altor aspecte ale dezvoltării noastre economice. în primul rînd vreau să mă refer la programul de investiții.După cum ați citit în proiectul de Directive, investițiile în cincinalul viitor se vor ridica la aproape 500 miliarde lei. Sînt cifre impresionante, dar care, luate în sine, nu spun însă totul. în spatele acestor cifre stau sutele de noi întreprinderi pe care urmează să le construim în viitor, sutele de uzine mai vechi care vor fi reutilate și modernizate, stau irigațiile, vastele lucrări de modernizare a agriculturii, stau măsurile pentru dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii, programul vast de construcții de locuințe — circa 500 de mii de a- partamente — și atîtea alte măsuri de dezvoltare economico-socială a țării, de ridicare a nivelului de trai al poporului. Toate acestea cer un mare volum de muncă, cer mijloace materiale și tehnice, cer oameni. A- vem — ce-i drept — rezultate bune în domeniul investițiilor ; dar știți cu toții că există și unele lipsuri în acest domeniu. Chiar în județul dumneavoastră persistă o serie de neajunsuri în felul cum se realizează investițiile, mai cu seamă în ce privește durata de execuție, care este cam lungă, în privința dării la timp în producție a capacităților, realizării la termenul planificat a tuturor parametrilor proiectați. Există încă multă risipă de materiale în construcții. De aceea, va fi necesar ca încă de pe acum să luăm o serie de măsuri pentru a îmbunătăți substanțial activitatea de realizare a programului de investiții, să punem capăt practicilor dăunătoare de a începe concomitent toate construcțiile, de a risipi materiale, forță de muncă și utilajele pe mii de șantiere sau, chiar în cadrul aceleiași întreprinderi, pe toate secțiile și de a prelungi astfel ani în șir darea în folosință a unor unități.Va trebui să facem o asemenea planificare încît să asigurăm concentrarea eforturilor pe principalele lucrări; în cadrul aceluiași o

biectiv, să ne concentrăm pe darea în funcțiune a unor secții sau a anumitor părți ale obiectivului respectiv care pot fi date eșalonat în producție și astfel să putem începe în cel mai scurt timp să realizăm producție ; paralel cu aceasta vom putea apoi dezvolta și duce la bun sfîrșit construcția întregii întreprinderi. în acest fel se vor crea condiții prielnice pentru folosirea mai judicioasă a materialelor, utilajelor, cadrelor, muncitorilor, a mijloacelor financiare. Aceasta va asigura, în același timp, creșterea mai rapidă a produsului social, a venitului național, va crea mijloace suplimentare atît pentru dezvoltarea societății noastre, cît și pentru ridicarea nivelului de viață al poporului nostru.Mă adresez comuniștilor din județul Cluj, conducătorilor de întreprinderi, activiștilor de partid, inclusiv comitetului județean, de a acționa încă din acest an cu toată fermitatea în această direcție ; numai în felul acesta vom putea realiza în condiții mai bune sarcinile pe care le avem în a- cest domeniu, să asigurăm totodată și creșterea eficienței întregii activități economice.Legat de aceasta, doresc să reamintesc că cheltuielile materiale sînt încă destul de mari, că sînt de asemenea mari consumurile de materiale și materii prime, că a- vem în această privință rezerve importante; trebuie să acționăm cu toată hotărîrea în direcția reducerii cheltuielilor materiale, a consumurilor, spre a asigura creșterea într-un ritm mai rapid a venitului național și, deci, a mijloacelor financiare și materiale de care va dispune societatea noastră.Nici în ce privește productivitatea muncii nu putem spune că stăm prea bine. Am discutat ieri în cîteva întreprinderi din Cluj această problemă. I-am rugat pe tovarășii respectivi să nu mai vorbim în general despre creșterea productivității muncii, ci să ne comparăm în mod concret cu uzine similare din străinătate, de unde am adus utilajele, și să introducem aceeași organizare, aceleași norme, aceeași disciplină în muncă. Pentru că nu este suficient să aducem mașini moderne la care în străinătate lucrează un singur om, iar noi să punem să lucreze la ele 3—4 oameni. Aceasta este un lucru cu totul nefiresc, nelogic ; trebuie să punem capăt a- cestei stări de lucruri. Nu este nici un pericol că cineva ar putea ră- mîne fără de lucru. Ritmul de dezvoltare al economiei noastre este atît de impetuos încît de pe acum sînt sectoare unde simțim lipsa forței de muncă, în timp ce în alte părți această forță de muncă nu este folosită cum trebuie. Este o necesitate a însăși dezvoltării noastre viitoare de a trece la măsuri ho- tărîte pentru folosirea cît mai rațională a forței de muncă, pentru creșterea productivității muncii prin măsuri de mai bună organizare a muncii, de mecanizare și automatizare a proceselor de producție.în viitorul cincinal prevedem măsuri serioase pentru ridicarea nivelului de trai al poporului. Desigur și în acest domeniu procentele în sine sînt mai mici decît în actualul cincinal, dar avînd în vedere baza de la care se pleacă, ele sînt cu mult mai mari; creșterea absolută este superioară celei care se realizează în acest cincinal — ceea ce va asigura condiții de viață mult mai bune întregului nostru popor.Doresc să pun în fața conferinței de partid, a tuturor comuniștilor, a activiștilor de partid și de stat cerința de a manifesta mai multă grijă și solicitudine pentru nevoile oamenilor muncii. In a- ceste două zile m-am întîlnit cu zeci de mii de cetățeni, am primit scrisori din partea locuitorilor județului Cluj. M-am uitat prin cîteva. Este adevărat, unele dintre ele exprimă bucuria și satisfacția pentru felul cum partidul nostru înfăptuiește politica sa internă și externă ; dar sînt multe scrisori care se referă la o serie de probleme privind viața cetățenilor. Din sondajele pe care le-am făcut, majoritatea acestor scrisori se referă la locuințe. Dar sînt unele scrisori care se referă la probleme ce puteau fi rezolvate cu ușurință de organele locale, dacă ar fi existat ceva mai multă atenție față de ele, mai multă grijă pentru soluționarea lor. întregul nostru activ de partid, toți tovarășii noștri, tre- buie să acorde mai multă atenție acestor probleme, să înțeleagă că întreaga activitate a partidului nostru, ’a organelor noastre de stat este închinată tocmai făuririi fericirii oamenilor, rezolvării problemelor lor. Să căutăm să soluționăm aceste probleme, iar atunci cînd ele nu pot fi rezolvate, să discutăm cu oamenii, să-i lămurim, să le explicăm cauzele ; să căutăm să realizăm și în această privință încrederea și strînsa unitate între comuniști și toți oamenii muncii, pentru că numai în felul acesta organizațiile de partid și de stat își vor putea desfășura cu succes activitatea lor.Desigur, tovarăși, ne gîndim să construim mai multe locuințe în viitor — și nu vreau să anticipez prea mult în această privință ; va trebui să analizăm cu mai multă atenție dezvoltarea pe care a cunoscut-o Clujul, perspectivele sale de viitor, pentru a asigura un fond de locuințe corespunzător și a satisface în condiții mai bune cerințele oamenilor muncii, îmbinînd această preocupare a ștatului cu sprijinul dat cetățenilor pentru a-și construi locuințe proprii. Doresc să subliniez aici, că numai cu 

mijloacele statului nu vom putea să acoperim tot necesarul de locuințe ; trebuie să sprijinim în măsură tot mai însemnată pe cetățenii care vor să-și construiască locuințe cu fonduri proprii.Aș dori, tovarăși, să spun cîteva cuvinte în legătură cu munca de educare, de ridicare a conștiinței socialiste, de educație comunistă a oamenilor muncii, a tinerei generații. Avem rezultate bune în acest domeniu. Este o mîndrie pentru partidul nostru că, în timpul relativ scurt care a trecut de la eliberarea țării, am lichidat moștenirea grea lăsată de regimul burghezg-moșieresc în domeniul culturii/ca și în alte domenii de activitate, că am realizat învățămîntul obligatoriu de 8 ani și trecem în acest an la învățămîntul de 10 ani, că învățămîntul nostru superior poate fi comparat cu învățămîntul din țările avansate din punct de vedere al numărului de studenți și al rezultatelor calitative.Cu toate acestea, avem încă multe de făcut în aceste domenii; Nu mă refer acum la problemele învățămîntului, pentru că le-am discutat de multe ori cu tovarășii care se ocupă de acest sector și le vom dezbate și la Congres. Doresc numai să subliniez că prin educarea socialistă și comunistă a oamenilor muncii și a tineretului, noi înțelegem în primul rînd a acționa pentru ridicarea nivelului general de cultură al poporu' nostru. Noi concepem educați comunistă nu ca simplă însuși, unor teze generale despre o "1' a sau au- nor hotărîri, car-' -’și ele importanța lor, ci asimilarea a tot ceea ce a crea nai Uun omenirea pînă acum în toate rmeniile cunoașterii — atît în ș. ințele tehnice, cît și în cele um .niște. Numai însușirea tuturor acestor cunoștințe poate să ducă la formarea o- mului societății socialiste și comuniste, multilateral dezvoltat, cu o înaltă cultură, în stare să înțeleagă desfășurarea evenimentelor și să acționeze în concordanță cu cerințele legilor dezvoltării societății. De aceea acordăm un mare rol învățămîntului, întregii activități pe care o desfășoară instituțiile noastre de stat chemate să înfăptuiască politica partidului în domeniul e- ducației.Este necesar să acordăm mai multă atentie combaterii concepțiilor retrograde, mistice, care mai persistă, își mai fac loc în societatea noastră și față de care trebuie să ducem o acțiune hotărîtă pentru a le elimina. Organizațiile de partid au datoria să desfășoare o largă muncă educativă pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că toate aceste concepții trebuie aruncate la o parte, pentru a asigura triumful concepției înaintate despre lume și viață, al științei și culturii. •Noi înțelegem socialismul și comunismul ca societatea celei mai înalte științe și culturi. Cunoaștem că socialismul, la rîndul său, creează condițiile pentru progresul rapid al științei și culturii. Trebuie, deci, să știm să împletim aceste două laturi care se intercondițio- nează, să folosim condițiile minunate pe care le creează societatea socialistă pentru avîntul științei și culturii, să acționăm cu fermitate pentru ca știința și cultura să contribuie activ la progresul societății socialiste. Altfel, socialismul nu va da nimic de la sine, în mod automat.Și în domeniul educației trebuie, așadar, să acționăm cu hotărîre pentru înfăptuirea politicii marxist- leniniste a partidului nostru, să punem în centrul educației politice cultivarea dragostei față de patrie, față de partid, față de cauza socialismului. Totodată, să acționăm pentru dezvoltarea prieteniei dintre poporul român si naționalitățile conlocuitoare, să combatem tot felul de manifestări contrarii care își mai fac loc pe acest tărîm, dar care sînt rămășițe ale vechiului și trebuie să dispară — și vor dispărea ca urmare atît a dezvoltării economice, sociale, cît și ca urmare a dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a poporului nostru.Trebuie să acționăm In continuare pentru educarea poporului nostru în spiritul solidarității internaționaliste eu popoarele tuturor țărilor socialiste, cu comuniștii din toate țările, cu popoarele care luptă pentru eliberarea lor de sub jugul imperialist și colonial, pentru libertate și independență națională, în spiritul solidarității cu lupta tuturor popoarelor și forțelor anti- imperialiste. Numai îmbinînd în mod armonios patriotismul și internaționalismul — aceste două laturi inseparabile, esențiale, ale e- ducației comuniste — vom contribui la făurirea omului înaintat de mîine, omul societății comuniste.Avem toate condițiile și trebuie să facem totul pentru a forma cetățeanul țării noastre socialiste, debarasat de toate vechile concepții, înarmat cu concepția cea mai avansată despre lume și societate, cu tot ceea ce omenirea a creat mai bun. Educînd și pregătind un asemenea cetățean vom putea spune pe drept cuvînt că partidul nostru, că învățătorii, profesorii u- niversitari l-au instruit, i-au predat cunoștințele generale, dar în același timp și-au făcut și datoria de educatori ai omului. Numai procedînd în acest fel intelectualii noștri vor putea să spună că și-au făcut datoria față de partid și de patrie, (aplauze îndelungate).Noi apreciem munca pe care o dhpun intelectualii din țara noastră, apreciem activitatea pe care o desfășoară intelectualii din Cluj, dar în același timp le cerem mai 

mult, pentru că mal avem mult de făcut în direcția educației comuniste. Cred că nimeni nu se supără că, arătînd realizările și a- preciind ceea ce este pozitiv, vorbim totodată și de lipsuri șl ne gîndim, mai cu seamă, la ceea ce avem de făcut pentru a îndeplini marile sarcini pe care le avem în acest domeniu.Au vorbit aici cîțiva scriitori despre preocupările pentru- dezvoltarea literaturii; s-a vorbit, de a- semenea, despre dezvoltarea artei. Desigur, aceste sectoare de activitate ocupă un loc important în munca de educație, de formare a omului societății de mîine. Este necesar să acordăm mai multă a- tenție acestei activități — față de ceea ce se scrie, față de ceea ce se pictează. Firește, tovarăși, în țara noastră există o deplină libertate de creație ; fiecare scriitor — spun unii — creează după felul cum gîndește. Considerăm însă că aceasta nu este suficient. Libertatea de creație înseamnă a crea în spiritul societății în care trăiești, a acționa în spiritul ideologiei caracteristice societății în care îți desfășori activitatea. Noi înțelegem libertatea creației literar-artistice în contextul ideologiei noastre marxist-leniniste, al ideologiei comuniste. Desigur, se poate picta și abstract, se poate scrie și în așa fel încît să nu fii înțeles de oameni, să spui că ești cu atît mai valoros cu cît ești înțeles de mai puțini oameni. Noi avem nevoie însă de o artă care să fie pe deplin înțeleasă de constructorii socialismului de astăzi. Pentru ei trebuie scris, pentru ei trebuie să se compună muzica, pentru ei să se picteze, (aplauze 
prelungite). Numai așa oamenii de creație literar-artistică vor dovedi că își înțeleg locul în societate, că au înțeles comandamentele vremii, că merg în pas cu poporul, (a- 
plauze puternice).Sigur, nu e rău să gîndești ce va fi peste două mii de ani ; sînt oameni care au imaginație bogată și pot să scrie despre asemenea lucruri. Acestea vor interesa, poate, pe cineva, vor fi citite de un cerc mai larg sau mai restrîns de oameni, dar este cert că vor avea o influență redusă în educația socialistă a oamenilor noștri de astăzi. Trebuie să scriem despre faptele mărețe ale poporului nostru, despre tot ce se face în România, despre tot ceea ce se construiește prin munca entuziastă a tuturor celor ce locuiesc în această patrie; să scriem despre uriașa luptă pentru progres și pentru pace a tuturor oamenilor de pe toate continentele ; acestea să fie redate în arta noastră cit mai minunat,'cit' măi frumos, pentru a însufleți poporul în muncă și luptă. Numai astfel scriitorul își va realiza menirea, va dovedi că este alături de ponor, va fi iubit și își va găsi locul în ponor (vii aplauze).Firește, vor putea trăi, ca șl pînă acum, și cei care vor scrie altfel ; dar cred că acești creatori nu pot să aibă pretenția ca statul, societatea, să susțină o asemenea literatură și artă ;' societatea este liberă și ea să susțină — material, financiar și moral — acele opere care-i servesc intereselor ei; cu alte cuvinte, libertatea este reciprocă (vii aplauze).Iată cîteva probleme asupra cărora am vrut să mă opresc și pe care le consider probleme importante. Ele trebuie să stea permanent în fața comitetului județean, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Cluj. Avem convingerea că organizația de partid, oamenii muncii din județul Cluj își vor face datoria, vor aduce o contribuție tot mai însemnată la mersul înainte al României socialiste (aplauze puternice, prelun
gite).Stimați tovarăși,După cum ați văzut în conferințele județene de partid, în afara a- legerii delegaților pentru al X-lea Congres al partidului, s-a pus și problema desemnării candidaților pentru viitoarele organe centrale ale partidului, adică de a se desemna un număr de tovarăși din rîndul cărora Congresul va alege Comitetul Central și Comisia de revizie.Aceasta corespunde politicii marxist-leniniste a partidului nostru de lărgire a democrației interne de partid și, în general, de adîncire a democrației socialiste.Conducerea partidului a hotărît să procedăm în felul acesta consi- derînd că astfel vom avea o garanție mai mare că activiștii ce vor fi aleși în viitorul Comitet Central vor corespunde intr-o măsură și mai însemnată cerințelor, vederilor comuniștilor, ale organizațiilor care-i propun spre a fi aleși în organele centrale de partid.Prin aceasta activul de bază al partidului este chemat să-și spună mai direct părerea asupra celor care vor fi chemați să asigure în anii următori conducerea activității partidului și statului nostru.Noi apreciem că adoptînd această măsură pășim pe o cale justă, că aceasta va întări și mai mult legătura între Comitetul Central și organizațiile de partid, va duce la creșterea răspunderii fiecărui membru al Comitetului Central în fața întregului partid, în fața poporului. Prin aceasta, cei desemnați în conferințele județene și care vor fi aleși de Congres în Comitetul Central vor avea și mandatul de a aplica neabătut hotărîrile a- doptate de conferințele județene, de întregul partid, hotărîrile care vor. fi adoptate de Congresul nostru, înscrise în Teze și în proiectul de Directive. Mandatul viitorului Comitet Central va fi acela de a a- sigura înfăptuirea neabătută a po

liticii interne și externe prevăzute în Tezele care au fost dezbătute în toate organizațiile de partid, cu întregul nostru popor (aplauze pu
ternice, prelungite).Fără îndoială, cunoașterea cu cîteva săptămîni înainte de Congres, de către întregul partid și întregul nostru popor, a celor care urmează să fie aleși în Comitetul Central este o măsură nu numai democratică, dar deosebit de importantă pentru întărirea unității de nezdruncinat a partidului nostru, pentru creșterea autorității sale în rîndul poporului, pentru u- nirea întregului popor în jurul partidului, în lupta pentru socialism, pentru comunism, (aplauze 
puternice).Dați-mi voie să adresez de la tribuna conferinței dumneavoastră vii mulțumiri organizației de partid a municipiului București pentru că m-a ales delegat la Congres, m-a propus candidat pentru viitorul Comitet Central și a hotărît să susțină realegerea mea ca secretar general al Comitetului Central, adresîndu-se în acest sens și celorlalte conferințe județene ale partidului.Doresc, de asemenea, să exprim calde mulțumiri conferinței organizației județene de partid Cluj pentru susținerea acestei propuneri. Mi-e greu să redau în cuvinte emoția pe care o simt față de această manifestare de încredere din partea organizației de partid a Capitalei, din partea organizației județene de partid Cluj.Nu doresc să anticipez hotărîrile Congresului și ale Comitetului Central, aceste două organe care vor trebui să ia hotărîrea definitivă. Doresc însă să asigur organizațiile de partid din București și din județul Cluj, întregul partid și popor, că în orice muncă pe care mi-o va încredința partidul voi face totul pentru a servi interesele sale, interesele poporului nostru, care se contopesc într-unul singur, constituind un tot inseparabil. (aplauze îndelungate, asis
tența, în picioare, scandează 
„P.C.R. - P.C.R.").Desigur, funcția de secretar general al Comitetului Central este o muncă de mare răspundere și încredere. Ceea ce au înfăptuit Comitetul nostru Central, guvernul, Consiliul de Stat este rezultatul faptului că în activitatea noastră s-a încetățenit principiul muncii și conducerii colective — și că ea se desfășoară cu succes în acest spirit. Trebuie să înțelegem că problemele mari pe care le pun construcția socialismului, viața internă și internațională nu pot fi duse la bun sfîrșit fără a se asigura o. muncă și o conducere colectivă, fără ca organele centrale de partid și de stat să desfășoare o viață normală, fără ca fiecare membru al Comitetului Central, al Comitetului Executiv sau al oricărui alt organ de partid, al guvernului sau al Consiliului de Stat să acționeze și să militeze neobosit pentru a înfăptui hotărîrile Congresului. De aceea, eu apreciez manifestările dv. de ieri — mă refer la întîlnirile cu comuniștii din întreprinderi și cu oamenii muncii din Cluj — și cele de astăzi din cadrul acestei conferințe ca o expresie a încrederii în Comitetul nostru Central, în conducerea partidului și statului. Interpretez încrederea ce mi s-a a- cordat mie ca încredere acordată conducerii colective a partidului, ca un mandat, de a acționa pentru a asigura ca această conducere colectivă să lucreze ca un tot unitar, în toate domeniile de activitate, (vii și puternice aplauze).Trebuie să spun aici, în fața conferinței de partid a județului Cluj, că înfăptuirea sarcinilor mari care vor reveni și în viitor conducerii de partid și de stat cere sprijinul, munca tuturor comuniștilor, a întregului nostru popor și că numai în măsura în care conducerea partidului va avea acest sprijin va putea să-și îndeplinească mandatul încredințat. Fără acest sprijin nimic nu va putea fi dus la bun sfîrșit. De aceea acum, cînd m-ați propus pentru această muncă, a- dresez comuniștilor din județul Cluj, tuturor comuniștilor, întregului popor, apelul de a acorda în continuare sprijinul lor hotărît conducerii partidului, pentru că numai împreună vom putea duce la bun sfîrșit toate sarcinile pe care le avem (aplauze vii și puternice).în ce mă privește, vă asigur pe dv, partidul și întregul popor, că îmi voi închina și în viitor întreaga mea muncă și viață cauzei socialismului și comunismului, fericirii poporului nostru (aplauze puternice, 
urale).Stimați tovarăși,Partidul și guvernul patriei noastre desfășoară, după cum știți, o intensă activitate internațională, în centrul acestei activități stă prietenia cu țările sistemului mondial socialist. Noi pornim de la faptul că aceste țări, care au scuturat jugul capitalismului și au pășit pe drumul socialismului, au un rol tot mai hotărîtor în desfășurarea vieții internaționale, că ele trebuie să acționeze tot mai unit pentru a-și putea aduce contribuția la cauza păcii și socialismului în lume.Consfătuirea de la Budapesta a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia a dus, după cum știți, la hotărîri importante atît în ce privește măsurile pentru dezvoltarea colaborării militare între țările membre ale acestui tratat, cît și în ce privește hotărîrea lor de a acționa pentru pace și securitate în Europa și în întreaga lume. A- pelul lansat de această consfătuire cu privire la o conferință a țărilor europene pentru securitate do

vedește spiritul în care s-a desfășurat întîlnireă de la Budapesta. Ca membră a Tratatului de la Varșovia, România va acționa pentru dezvoltarea capacității sale de a- părare, va face totul pentru întărirea forțelor sale armate și a capacității sale de luptă. în cazul unei agresiuni imperialiste, România va fi gata ca, împreună cu aliații săi, să acționeze cu toate forțele și să-și facă datoria.în același timp, noi vom dezvolta relațiile de colaborare cu armatele tuturor țărilor socialiste.Ca membră a C.A.E.R., România a participat la sesiunea din aprilie de la Moscova, sesiune care, după cum știți, a adoptat o serie de hotărîri privind dezvoltarea colaborării și cooperării viitoare între țările acestei organizații. Noi sîntem hotărîți ca, în cadrul C.A.E.R., să acționăm pentru dezvoltarea colaborării și cooperării în producție, considerînd că aceasta corespunde intereselor naționale și internaționale ale țării noastre, ale tuturor țărilor membre.în același timp, vom acționa pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, fiind conștient! că forța și tăria sistemului mondial socialist constă tocmai în colaborarea și acțiunea unită a tuturor țărilor care formează acest sistem.Noi pornim de la faptul că divergențele actuale dintre țările socialiste sînt vremelnice, că trebuie să acționăm cu hotărîre pentru a- tenuarea și lichidarea lor. în felul acesta ne vom îndeplini o îndatorire națională și internațională.La baza relațiilor cu țările socialiste noi așezăm principiile marxist-leniniste, ale internaționalismului proletar, egalității în drepturi, respectului suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, întrajutorării tovărășești; numai considerîndu-se împreună aceste principii ale marxism-Ieninismului și înfăptuindu-le neabătut vom a- sigura condițiile pentru întărirea continuă a unității țărilor socialiste.Partidul nostru, pornind de la răspunderea pe care o are ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de la politica sa tradițională de solidaritate internaționalistă cu comuniștii de pretutindeni, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările revoluționare și progresiste din toată lumea, a participat la Consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești care a avut loc la Moscova în prima jumătate a lunii iunie a acestui an. Nu mă voi opri acum asupra felului cum s-au desfășurat lucrările acestei consfătuiri. Vă este cunoscută cu- vîntarea ținută acolo în numele partidului nostru. în presa noastră, noi am publicat pe larg cuvîntările tuturor delegațiilor și am dat, deci, posibilitate partidului și poporului să cunoască cum gîndesc alte partide comuniste și muncitorești despre problemele actuale ale vieții internaționale.Cunoașteți că, în încheierea consfătuirii, la adoptarea documentului principal al acesteia, am exprimat unele rezerve față de felul cum s-au desfășurat lucrările ; dar am subliniat, totodată, că consfătuirea are o serie de aspecte și părți pozitive. Considerăm documentul — cu toate minusurile sale — ca acceptabil; el oferă o bază bună pentru desfășurarea activității viitoare de întărire a legăturilor dintre toate partidele comuniste și muncitorești, fie că au participat sau nu la consfătuire. După părerea noastră, în acest spirit este necesar să acționeze toate partidele comuniste și muncitorești pentru a face ca minusurile ce s-au manifestat în timpul consfătuirii să nu influențeze asupra activității viitoare; dimpotrivă, trăsăturile pozitive ale consfătuirii să exercite o puternică influență asupra întregii dezvoltări a mișcării comuniste și muncitorești. în ce ne privește, noi vom face totul pentru a acționa în acest spirit, pentru a contribui la dezvoltarea colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru lichidarea divergențelor, pentru unitatea partidelor comuniste și muncitorești 
(aplauze puternice, prelungite).Tovarăși,Acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice între statele cu orînduiri social-politice deosebite, România a desfășurat și desfășoară o politică de lărgire a legăturilor sale cu toate statele lumii. Sînt cunoscute contactele pe care conducerea statului nostru le-a avut cu reprezentanții altor state, atît din Europa cît și de pe alte continente. Sînt cunoscute, de asemenea, rezultatele acestei politici — faptul că România întreține astăzi relații diplomatice cu 92 de state și legături economice cu peste 100 de țări; niciodată România nu s-a bucurat de atîta respect și nu a avut atîția prieteni în lume cîți are astăzi, (aplauze pu
ternice, prelungite).Noi pornim de la faptul că toate țările — fie ele mari, mici sau mijlocii — trebuie să-și aducă contribuția la rezolvarea problemelor care frămîntă lumea de astăzi, că problemele păcii și securității nu pot fi rezolvate fără participarea activă a tuturor popoarelor lumii.în acest spirit acționează și va acționa și în viitor țara noastră, animată de dorința de a-și aduce contribuția la soluționarea problemelor care frămîntă astăzi omenirea, la găsirea căilor pentru ca problemele litigioase să fie rezolvate pe calea tratativelor, asigurîn- 

du-se dreptul tuturor popoarelor mari și mici de a-și hotărî singure calea dezvoltării economice și sociale.La baza politicii externe noi punem principiile egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altora, respectării suveranității și independentei naționale, a dreptului popoarelor de a-și hotărî soarta, fără amestec din a- fară. Apreciem că aceste principii se afirmă tot mai mult pe plan internațional, că numai aplicarea lor consecventă creează condițiile pentru triumful cauzei păcii și securității tuturor popoare. • ..
plauzc).în contextul acestei .b i terne a țării noastre s< vizita în România a nilui Statelor Unite ale A Richard Nixon.Așa cum am mai ar alte prilejuri, între Rc ■ ma Statele Unite ale Amer. xistă probleme directe Iii ■noi dorim să dezvoltăm îțelațiil colaborare în domeniul ? tehnic, științific și în alt cu Statele Unite ale Ar. t>.poporul american, pe ba piilor sus-amintite — așj c . rim să facem acest lucrf popoarele lumii. Consider ■.ceasta corespunde atît i popoarelor român și âme ei;și dezvoltării colaborării :at .■>; ■ ționale, găsirii căilor per sigura rezolvarea probler respunzător intereselor ale tuturor statelor. Aștern . plăcere vizita președintei și sperăm că ea va avea -•>» pozitive, atît pentru relaț tre țările noastre, cît și . cauza păcii (vii aplauze).în această ordine de i< - și în. legătură cu această vizită c .«w* .rimă refer la o serie de speculați; care le fac unii gazetar.- .. Aceste speculații dovedesc, f,' ■cunoașterea, fie neînțelegi r ... pe liticii externe a României, ; • -odată poate și reavoință. j-. am :'u vedere numai primele douj Doresc să precizez din noi, noastră militează activ per;' . de; voltarea relațiilor cu toate st;:. • considerînd că schimbul între delegațiile guverna-;; .- .; h.- între conducătorii statelor. : •tuie o necesitate a zilelor n, - contribuție la cauza colabora păcii în lume (vii aplauze).Ca țară socialistă, Româ.v ■ acționa și în viitor pentru duce contribuția la dezvolt; - : >■ -- gâturilor cu toate statele, fă;? • sebire de orînduirea lor so< . găsirea căilor pentru solul problemelor internaționale teresul păcii și socialismu.1; • 
plauze puternice, prelungii ționînd astfel, ne îndeplin obligațiile naționale față p-- porul nostru, cît și obliga- ternaționale față de țările liste, față de mișcarea co internațională, de cauza p;Nu doresc să mă ocup a alte aspecte ale vieții inti nale. Totuși, nu pot să n preocuparea țării noastre : faptul că se continuă răzbe de Statele Unite în Vietna ocuparea noastră pentru .< . ,tratativelor care au loc 1 între Statele Unite ț prezentanții Vietnamului, noastră ca aceste tratative la asigurarea dreptului p< -: vietnamez mult încercat hotărî dezvoltarea sa fără amestec din afară, să asigur cea în această parte a li exprimăm deplina solidar i;;- < tlupta poporului vietname; îi vom acorda și în conțin tregul nostru sprijin, dorire u toată inima succes deplin sa pentru independență, p, obține pacea și a-și putea întreaga activitate cor socialismului și făuririi sale bunăstări (aplauze p- între politica internă și a țării noastre există o s nitate. Noi considerăm c acționînd cu fermitate și atît pentru construcția - socialiste în țara noasti pentru dezvoltarea colabi . ii ternaționaliste cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiimpe- rialiste, ne îndeplinim îndatoririle naționale cît și internaționale, contribuim la mersul înainte al socialismului, la creșterea influenței sale în lume (aplauze puternice, 
prelungite).Ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, vom acționa și în viitor și ne vom face datoria în lupta pentru victoria socialismului și a cauzei păcii (vii aplauze).în încheiere, doresc să exprim convingerea Comitetului Central că organizația de partid a județului Cluj va acționa cu și mai multă fermitate pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în scopul traducerii în viață a sarcinilor mari ce-i revin și îi vor reveni în viitor. Cunosc bine organizația de partid din Cluj și am deplina convingere că comuniștii clujeni, toți oamenii muncii din acest județ vor înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului nostru împreună cu întregul nostru popor 
(aplauze puternice ; se scandează 
minute în șir: „CEAUȘESCU — 
CEAUȘESCU").Vă urez din toată inima noi și noi succese în activitatea dumneavoastră, multă sănătate și multă fericire la toți, tuturor clujenilor 
(aplauze puternice, urale îndelungi, 
asistența, în picioare, scandează : 
„P.C.R. 1“ — „CEAUȘESCU !“).
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Ieri, la „Casa Universitarilor* din Cluj, într-o atmosferă de puternic entuziasm, de profund atașament față de politica științifică, marxist- leninistă a Partidului Comunist Român, au avut loc lucrările Conferinței extraordinare a organizației județene de partid.La lucrările conferinței au participat delegații celor 74 000 comuniști din județ aleși în adunările organizațiilor de partid, precum și iui număr însemnat de invitați, conducători ai unor întreprinderi și instituții importante din județ. Au fost de asemenea prezenți membri ai C.C. al P.C.R., conducători ai u- nor ministere și instituții centrale.
Participanțil, delegații șl invitații 

au întâmpinat cu îndelungi aplauze, 
cu aclamații și urale pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., care a luat 
parte la lucrările conferinței.Conferința a avut la ordinea de zi dezbaterea Tezelor C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului, a proiectului de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și a liniilor directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980 și alegerea delegaților pentru Congresul al X-lea al partidului.Desfășurată sub semnul încrederii nestrămutate în justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, în uriașa sa forță mobilizatoare, conferința a prilejuit o manifestare a atașamentului nețărmurit al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii: români, maghiari și de alte naționalități, față de politica internă și externă a partidului, o puternică manifestare a unității poporului în jurul partidului, al conducerii sale.Apreciind valoarea excepțională, teoretică și practică, a documentelor pentru Congres, în expunerea sa tovarășul AUREL DUCA, prim- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., a subliniat că prin amploarea, profunzimea și spiritul lor novator, Tezele și proiectul de Directive puse în dezbatere relevă de pe acum însemnătatea epocală a Congresului al X-lea în viața partidului, în dezvoltarea României socialiste.Dezbaterile din adunările și conferințele de partid, ale organizațiilor de masă și obștești, premergătoare conferinței județene, au relevat cu putere adeziunea entuziastă și unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și de alte naționalități — față de luminosul program de înflorire a patriei, jalonat de Teze și proiectul de Directive. Niciodată nu a fost atât de trainică, de nezdruncinat, unitatea și coeziunea clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, în jurul încercatei .sale avangarde — Partidul Comunist Român. Această u- nitate a constituit o chezășie a marilor realizări obținute pe frontul construcției socialiste în județul Cluj.Vorbitorul a arătat că dezbaterea documentelor pentru Congres a stimulat analizarea activității la fiecare loc de muncă, punînd în evidență deficiențele care mai e- xistă, măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătățirea activității în toate domeniile, în spiritul documentelor dezbătute. în a- ceste adunări s-au făcut numeroase propuneri, prin care membrii de partid și ceilalți oameni ai muncii și-au adus contribuția la stabilirea liniilor directoare de dezvoltare economică și social- culturală a țării, la îmbunătățirea activității unor organe de stat centrale și locale.Participînd cu entuziasm la efortul general pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice și social-culturale, oamenii muncii din județul Cluj, mobilizați de organizațiile de partid, au încheiat bilanțul activității ultimilor ani cu succese remarcabile.Subliniind complexitatea sarcinilor de dezvoltare a economiei, științei, artei și culturii județului, vorbitorul a expus obiectivele și direcțiile spre care trebuie să se îndrepte în continuare eforturile organizațiilor de partid, ale tuturor oamenilor muncii din județul Cluj.„Exprimînd dragostea și stima deosebită a populației județului nostru față de partid, față de conducerea sa superioară — a spus vorbitorul — Conferința organizației județene de partid asigură în mod solemn Comitetul Central al partidului, personal pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii, toți oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități din județ, animați de înalte sentimente patriotice, nu vor precupeți nici un efort, nici un sacrificiu pentru a înfăptui neabătut politica partidului, pentru a ridica pe noi culmi de bunăstare materială și spirituală a- ceastă străveche vatră de civilizație a patriei".Participanțil la dezbateri și-au exprimat adeziunea deplină, profundul lor atașament față de politica partidului, față de programul său de viitor expus în documentele supuse dezbaterii întregului popor.în cuvîntul său, tovarășul RE
MUS BUCȘE, prim-secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R., a relevat unanimitatea cu care cei pe' te 31 000 de comuniști, toți locuitorii Clujului, și-au dat adeziunea la documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea. Arătând că proiectul de Directive oferă, prin coordonatele trasate dezvoltării industriei în viitorul plan cincinal, baze solide pentru 

realizarea obiectivelor propuse, vorbitorul s-a referit la necesitatea accelerării ritmului de execuție a lucrărilor de investiții simultan cu îmbunătățirea calității și reducerea prețului de cost al producției.Ing. ION VEDEANU, prim-secre- tar al Comitetului municipal Turda al P.C.R., a arătat că cei 56 000 de locuitori al centrului industrial tur- dean văd în documentele elaborate pentru al X-lea Congres propriile gîndurl, năzuințe, idealuri. Vorbitorul a scos în evidență realizările deosebite cu care colectivele întreprinderilor din Turda întâmpină congresul, hotărîrea lor de a perfecționa continuu organizarea producției și a muncii, de a îndeplini ritmic și la toți indicatorii sarcinile de plan.în cuvîntul său, tov. ȘTEFAN 
PASCU, rectorul Universității din Cluj, s-a referit la accentul deosebit pe care Tezele congresului și proiectul de Directive îl pun pe problemele dezvoltării învățămîn- tului superior de toate felurile și îndeosebi pe cel tehnic și economic, subliniind preocuparea pentru pregătirea cadrelor necesare în toate domeniile de activitate, pentru pregătirea cercetătorilor specialiști în științele naturii, în cele tehnice și sociale. Despre problemele specifice învățămîntului agricol superior și sarcinile ce-i revin în lumina documentelor a vorbit și prof. univ. EMIL NEGRU- 
TIU, rectorul Institutului agronomic din Cluj.Adeziunea entuziastă a viitoarei generații de specialiști a exprimat-o în cadrul conferinței studenta VIORICA SIMEDRIU de la Institutul politehnic, care a relevat condițiile minunate pe care le are tineretul studios clujean pentru însușirea cuceririlor științei și tehnicii.în cuvîntul său IOAN MURA- 
ȘAN, directorul direcției agricole județene, s-a referit la sarcinile prevăzute In proiectul de Directive pentru agricultură. Realizarea lor, a arătat vorbitorul, este condiționată în foarte mare măsură de folosirea integrală și chibzuită a pămîntului, de executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Subliniind rolul agriculturii In îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agro-alimentare, tov. ION PETREANU, președintele C.A.P. din comuna Jucu, a subliniat, Ia rîndul său, necesitatea dezvoltării sectorului legumicol.Tov. ION STANATIEV, directorul general al uzinelor „Industria Sîrmei", a arătat că documentele pentru cel de-al X-lea Congres al partidului întrunesc adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Cîmpia Turzii. „Colectivului de muncă al uzinei noastre — a spus el — îi revin, în viitorul plan cincinal, sarcini de mare răspundere privind creșterea și diversificarea producției de metal. Aceste sarcini vor fi cu siguranță îndeplinite. Aceasta este hotărîrea unanimă a comuniștilor u- zinei".In cuvîntul lor, VASILE CHIO- 
REANU, muncitor la uzinele ,,Teh- nofrig", și TEOFIL POP, maistru la întreprinderea „Triumf", s-au referit, în lumina documentelor pentru Congres, la problema asigurării cu cadre calificate a întreprinderilor industriale clujene.„Tezele și proiectul de Directive constituie o carte de aur nu numai pentru comuniști, ci pentru întregul popor" — a sdvs în cuvîntul său acad. CONSTANTIN 
DAICOVICIU. „îmi exprim entuziasmul pentru amploarea prevederilor, dorința de a participa din tot sufletul la înfăptuirea lor. Socialismul se bazează pe știință, iar știința nu poate înflori fără un mediu prielnic, ori socialismul este cel mai prielnic mediu în care înfloresc știința, cultura și arta".„Toate indicațiile, toate prevederile din Teze și proiectul de Directive — a spus în cuvîntul său acad. ȘTEFAN PETERFI, se referă la noi, la fiecare deopotrivă. Prin spiritul lor, aceste documente înscriu cu litere de aur un apel în conștiința noastră, a fiecărui cetățean al țării, prin care sîntem chemați să fim coautori entuziaști ai construcției socialiste. De destinul României socialiste este indisolubil legat destinul nostru comun, bunăstarea rl fericirea noastră. Această idee și-a găsit o nouă și strălucită confirmare în adeziunea unanimă exprimată față de documentele pentru Congres în plenara consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România".Numeroși vorbitori au subliniat justețea politicii partidului nostru în rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale. Tovarășele 
HORVATH BISZTRAY MARIA, director al teatrului maghiar de stat, BUTYKA CLARA, muncitoare la fabrica de mobilă „Libertatea", au arătat că prietenia și unitatea frățească a poporului român și naționalităților conlocuitoare reprezintă o realitate indiscutabilă, o victorie a socialismului, o dovadă a forței și durabilității orînduirii socialiste.Luînd cuvîntul, oameni de artă și cultură au reliefat, în lumina documentelor pentru Congres, rolul însemnat care revine creației literar-artistice în opera de formare a conștiințelor. „Față de un program politic cum este cel cu care se prezintă partidul nostru, fiecare om de cultură nu poate fi decît de acord. Și aceasta din tot sufletul" — a spus DUMITRU 
RADU POPESCU. „Cu cît scriitorul își asumă mai multe obligații, a spus 
SZABO GYULA, cu cît acceptă 

mal profund apartenența la locul și epoca în care trăiește, apartenența la poporul său, apartenența la trecutul și viitorul poporului trăite drept prezent, cu atît este mai mare libertatea sa creatoare".Susținînd cu însuflețire documentele dezbătute de conferința județeană, tov. ANDREI BA- 
RABAS, veteran al mișcării noastre muncitorești, a spus: „Cînd văd că țelurile mărețe pentru care am luptat sub conducerea partidului se înfăptuiesc în cursul vieții noastre, îmi este foarte greu să găsesc cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima sentimentele de mîndrie de care sînt cuprins. Noi, cei din vechea generație, putem sta cu fruntea sus în fața tinerei generații, căreia îi predăm ștafeta, îi dorim din inimă să desăvîrșeas- că opera de construcție a socialismului, realizîndu-și visurile sale îndrăznețe și idealurile sale creatoare".General maior VASILE MILEA, comandantul garnizoanei Cluj, a exprimat atașamentul profund și adeziunea deplină a comuniștilor din unitățile militare clujene, hotărîrea lor nestrămutată de a contribui din toate forțele la creșterea capacității de apărare a patriei.Participanțil la discuții și-au exprimat în unanimitate satisfacția lor profundă pentru caracterul științific al analizei consacrate în documente problemelor complexe ale lumii contemporane, a- deziunea față de principiile politicii externe ale partidului și statului nostru.Conferința a constituit, prin caracterul larg al dezbaterilor, prin întreaga sa desfășurare, o expresie elocventă a materializării preocupărilor Comitetului Central pentru continua dezvoltare a democrației socialiste, pentru perfecționarea permanentă a vieții de partid, în așa fel încît participarea comuniștilor să fie cît mal nemijlocit legată de toate actele fundamentale pe care le Inițiază partidul, să imprime larg spiritul dinamic. responsabil, al acestei politici tuturor măsurilor ce urmează a fi Inițiate.în acest spirit, doblndind semnificații deosebite, se înscriu și perfecționările aduse modalității de desemnare a candidaților pentru a- legerea organelor superioare ale partidului. Astfel conferința a a- probat în unanimitate hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. ca la actualele conferințe județene de partid, pe lîngă a- legerea delegaților pentru Congres, să fie propuși, din rîndul celor aleși delegați — prin votul reprezentanților comuniștilor din organizațiile județene — și un număr de tovarăși pentru a candida la alegerea organelor superioare de partid, care va avea loc la Congresul al X-lea al P.C.R.Aceasta exprimă preocuparea necontenită pentru adîncirea democrației interne de partid, pentru consultarea largă a comuniștilor, chemați să-șl spună cuvîntul atît în problemele privind politica partidului, cît și în privința componenței organelor de conducere ale partidului. Hotărîrea creează posibilitatea ca asupra candidaturii celor care vor face parte din organele de conducere ale partidului să se pronunțe un număr mare de comuniști, reprezentanți ai tuturor organizațiilor de partid și, în acest fel, să fie aleși ca membri ai Comitetului Central și ai Comisiei Centrale de Revizie tovarăși care s-au remarcat prin calități deosebite, printr-o activitate neobosită și slujire profund devotată a cauzei partidului și poporului nostru. Totodată, această măsură va contribui la întărirea răspunderii celor aleși față de organizațiile de partid care i-au propus, față de mandatul primit din partea comuniștilor. Ea reprezintă o concretizare relevantă a preocupării de a soluționa în mod creator problemele vieții de partid,' pe măsura transformărilor sociale ce au loc în viața țării, a creșterii și întăririi rîndurilor partidului, a rolului său conducător, a sporirii maturității politice șl organizatorice a organizației de partid, a responsabilității partinice • comuniștilor.

Un larg și puternic ecou a deș
teptat în rîndul participanților ci
tirea hotărîrii conferinței organi
zației de partid București. Delega
ții și invitații la conferința jude
țeană de partid Cluj au primit cu 
adîncă satisfacție și mîndrie, ex
primată prin ovații îndelungi, 
știrea că reprezentanții comuniști
lor din capitala țării au ales în 
conferință, ca delegat pentru 
Congres, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărînd, într-un acord 
unanim și entuziast, să propună ca 
Ia Congresul al X-lea al P.C.R. to
varășul Nicolae Ceaușescu să fio 
reales în înalta funcție de secre
tar general al Comitetului Central 
al partidului.Dînd glas sentimentelor pe care le trăiește fiecare comunist, fiecare om al muncii din România, sentimentelor exprimate în rîndurile participanților la conferința din Cluj prin aplauze nesfîrșite, prin fețe iluminate de o adîncă bucurie și emoție, tovarășul AUREL 
DUCA, primul secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R. a spus :

„Sîntem întru totul de acord cu 
hotărîrea conferinței municipiului 
București. Noi, comuniștii, între
gul partid și întregul popor, sîntem 
mîndri că avem în această înaltă 
funcție pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, eminent militant a) 
clasei muncitoare, al mișcării co
muniste și muncitorești Internațio
nale revoluționare, cu un bogat 
trecut de luptă, patriot înflăcărat, 
devotat trup și suflet cauzei parti
dului și poporului, care și-a închi
nat întreaga sa viață și putere dc 
muncă întăririi partidului, înflori
rii României socialiste.

Ținînd seama de toate aceste ca
lități, cît și de fructuoasa activita
te desfășurată de partid de la 
Congresul al IX-lea, căreia tova
rășul Nicolae Ceaușescu i-a im
primat un puternic spirit mar- 
xist-Ieninist, novator, dinamic, plin 
de inițiativă, determinînd întărirea 
unității poporului în jurul parti
dului, creșterea prestigiului și in
fluenței sale pe arena internațio
nală și în mișcarea comunistă, ne 
asociem întru totul, cu toată căl
dura Ia propunerea conferinței or
ganizației municipiului București 
ca la Congresul al X-lea al P.C.R. 
să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al Comitetu
lui Central, tovarășul Nicolao 
Ceaușescu. Propunem să încredin
țăm delegaților noștri la Congres 
mandatul ca, în numele organiza
ției județene de partid, al celor 
74 000 de comuniști, ce compun or
ganizația noastră, să susțină și să 
voteze realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în calitate de 
secretar general al Comitetului 
Central".într-o atmosferă de înflăcărat entuziasm, exprimînd dragostea și înalta stimă pe care o nutresc comuniștii, întregul nostru popor, față de secretarul general al Comitetului Central al partidului, numeroși vorbitori iau cuvîntul aprobînd cu deosebită căldură, din toată inima propunerea primului secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.„Susțin din. toată inima ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales ca secretar general al C.C. al P.C.R. Noi sîntem mîndri de prezența sa la conferința noastră. Mă bucur că pot să sprijin aici, în conferință, cu toată răspunderea de comunist, cu toată dragostea față de partid, propunerea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului" — a spus tehnicianul KANYO IOSIF, de la întreprinderea nr. 9 construcții-montaj.„Tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus pensionarul GHEORGHE 
TIMOFI, membru de partid din ilegalitate — este cunoscut de noi de mulți ani, încă înainte de eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist. Este cunoscut din timpurile cele mai grele cînd partidul nostru, comuniștii, au înfruntat teroarea, au stat ferm pe poziție în fața plutoanelor de execuție. De a- ceea, cînd am auzit vestea îmbucurătoare că la București Conferința organizației de partid a Capitalei a propus realegerea tovarășului Nicolae' Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, mi s-a umplut inima de bucurie. Experiența mea de-o viață îmi dă dreptul să spun că el este omul cel mai potrivit pentru această însărcinare de mare răspundere pentru țara noastră, pentru poporul^ nostru, pentru partid. Cred că sînt în asentimentul tuturor celor care au părul alb cînd îmi exprim bucuria și totala mea aprobare. Tovarășul Ceaușeșcu să fie propus pentru a fi reales în fruntea partidului nostru ! Eu îl doresc din toată inima să ne trăiască’ sănătos și să traducă în viață sarcinile mari pe care le stabilește partidul".„Am nestrămutata convingere — 
a spus acad. CONSTANTIN DAI
COVICIU — că sînt glasul dorinței și voinței unanime a tuturor comuniștilor din județul Cluj, cînd susțin ca noi, delegații la această conferință, să-1 desemnăm într-un glas pe tovarășul Nicolae Ceaușescu ca secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ca unul care este cel mai vrednic din rîndurile partidului nostru și dintre toți cetățenii României".„Iubite tovarășe Ceaușescu, per- miteți-mi ca în cuvinte puține dar pornite din inimă să-mi exprim nețărmurita bucurie, mulțumire șl mîndrie pentru propunerea ca dumneavoastră să fiți reales secretar general al partidului nostru — a spus GAROFIȚA PAVEL, vicepreședintă a Consiliului popular municipal Cluj. Sînt convinsă că în felul acesta soarta noastră, a copiilor noștri, a patriei noastre, este în mîini sigure. De asemenea, sînt convinsă — șl alături de mine toți oamenii muncii din Cluj și din patria noastră sînt convinși — că marea dumneavoastră dragoste pentru poporul și patria noastră este chezășia îndeplinirii înaltei misiuni ce vi se va încredința în continuare. Vă doresc din tot sufletul multă sănătate, putere de muncă și multă fericire, așa cum meritați dumneavoastră",„Vreau să exprim cu deplină răspundere, satisfacție și bucurie de a vedea afirmîndu-se aici voința comuniștilor din județul Cluj ca la Congresul al X-lea al partidului să fie reales în funcția de secretar general tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este o propunere firească, cea mai judicioasă cu putință. Conducător încercat și devotat al partidului și statului nostru, omul a cărui viață și muncă se identifică cu aspirațiile contemporane ale României socialiste, personalitate politică eminentă, tovarășul Ceaușescu este pentru noi toți o certitudine. Propunerea de a fi ales în fruntea partidului, sînt convins că exprimă dorința și voința întregului partid, a între

gului popor" — a spus scriitorul 
AUREL RAU.Cuvinte de înaltă prețuire pentru conducătorul partidului, de susținere însuflețită a propunerii făcute au rostit și alți vorbitori printre care ECATERINA VÎLCO- 
VICI, artistă la Opera Română din Cluj, VLADIMIR HANGA, decanul Facultății de drept, SOOS 
MANEA CAROL, secretar al Comitetului județean P.C.R. Cluj, 
HORVATH BISZTRAY MARIA, director al Teatrului de stat maghiar din Cluj.Oricîte cuvinte am alege, ele n-ar fi îndeajuns pentru a mărturisi emoția acestor clipe, frumusețea gîndurilor rostite, a sentimentelor de prețuire și dragoste adre-

caCeaușescu Congres al C.C.
sate tovarășului Ceaușescu.Susținînd propunerea varășul Nicolae ~ fie reales de secretar general P.C.R., tovarășul MAXIM BER- 
GHIANU, membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central, a 

to- să ca al
spus :„Am fost emoționat profund de vibranta manifestație a comuniștilor și oamenilor muncii din județul Cluj, de dragoste nețărmurită, plină de respect și admirație, față de omul care a devenit purtătorul năzuințelor cele mai fierbinți ale tuturor ce’ T ce muncesc din țara noastră, r ^rațele șl cu mintea, fără deos» le naționalitate: tovarășul Nice leaușescu.Congresul ax ’X-lea, hotărîrile sale — a spus vorbitorul — au stat la temelia activității uriașe desfășurată de partid. Nu este momentul de a analiza activitatea desfășurată, succesele obținute. Totuși nu pot să nu-mi exprim înalta a- preciere pentru munca desfășurată de întregul partid, de Comitetul Central, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a fost sufletul și mintea a tot ceea ce s-a realizat. Este o fericire pentru noi că în momentele cele mai efervescente ale activității sociale, interne și externe, în momente aș putea spune cruciale pentru soarta țării, pentru destinele ei de înaintare pe frontul larg al desăvîrșirii socialiste în România, în momentele de extremă complexitate ale situației internaționale, partidul nostru, conducerea sa, și-au făcut din plin datoria, găsind căile cele mai bune de urmat în fiecare etapă. Și nu pot să nu spun ceea ce știți și știe întregul partid și popor: un rol uriaș, hotărîtor in toate aceste activități, în orientarea partidului pe linia cea mai justă — a avut secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prezent zi și noapte Ia postul său de înaltă răspundere în fruntea Comitetului Central și a statului, a a- sigurat o linie politică principială, fermă, promovînd principiile marxist-leniniste în întreaga viață de partid și de stat.Partidul nu este o noțiune abstractă, el este o realitate vie. fizică — materializată în cei 1 900 000 de membri de partid, în conducerea sa aleasă de forul suprem, Congresul partidului, reprezentate de Comitetul Central cu organele sale executive, Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent, Secretariatul partidului. Aceste organe sînt realități vii, mai vii ra nici o dată. Comitetul Central, organele șale, lucrează și gîndesc colectiv, elaborînd hotărîri potrivite în fiecare etapă. Pot să vă încredințez că organele centrale ale partidului sînt organisme- efective de lucru, de gîndire șl acțiune colectivă. Dar, tovarăși — a spus în continuare vorbitorul — organele de conducere ale partidului n-ar putea funcționa, conduce și îndeplini misiunea lor, fără un conducător încercat, cu înalte calități politice și umane, cu o bogată experiență revoluționară. Omul căruia i se încredințează o asemenea răspundere trebuie să fie înzestrat cu o capacitate de muncă și intelectuală uriașă ; el trebuie să știe să asculte, să fie receptiv, să creeze un climat de muncă colegială în care fiecare membru al colectivului de conducere să poată da maximul, să valorifice într-un cuvînt, cu adevărat, înțelepciunea colectivă.Un asemenea bărbat de stat și de partid este secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, în acești ani, a devenit simbolul luptei pentru socialism, pentru dreptate și libertate, pentru respectul demnității omului, pentru Independența și suveranitatea țării, al promovării principiilor egalității în drepturi între partide și țările socialiste, care militează neobosit pentru restabilirea unității mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor leniniste, a cărui puternică personalitate a trecut de mult hotarele țării.Cînd oamenii scandează, „Ceaușescu, Ceaușescu" ei înțeieg și spun : partid, socialism, umanism, libertate și suveranitate, cultură, artă, frăție între românii, maghiarii și germanii din această țară ; spun încredere în ziua de mîine, în viitorul patriei; spun și își dau acordul lor fără margini la politica partidului, dragostea, încrederea in partid, în conducerea sa. Prezența tovarășului Ceaușescu în fruntea partidului ne dă nouă, tuturor, certitudinea, încrederea nestrămutată în ziua de azi și de mîine, în viitorul socialist și comunist al României".Supusă la vot, propunerea întrunește aprobarea unanimă a conferinței. Prin votul lor, delegații își exprimă adeziunea totală față de politica partidului, față de promotorii acesteia, exercitîndu-și totodată, în mod suprem, învestitura ce le-au conferit-o organizațiile de partid în care au fost aleși delega

ți la conferință. Minute în șir, cei prezenți ovaționează pentru Partidul Comunist Român, scandează numele tovarășului Nicolae Ceaușescu.Conferința organizației județene Cluj a P.C.R., a ales, de asemenea, potrivit normelor de reprezentare pe cei 77 de delegați pentru Congresul al X-lea al partidului.Particlpanții la conferință au salutat cu căldură alegerea printre delegații organizației județene pentru Congres a tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri.Cu aplauze entuziaste, exprimînd voința unanimă a celor prezenți, a fost aprobată propunerea ca tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, eminent conducător al partidului și statului nostru, să fie propus drept candidat pentru organele superioare de conducere ale partidului.Prin vot deschis, conferința a desemnat, de asemenea, pentru a candida la alegerea pentru organele superioare de conducere ale partidului, pe tovarășii AUGUSTIN 
ALEXA, membru al C.C. al P.C.R., procurorul general al Republicii Socialiste România, REMUS BUC
ȘA, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid Cluj, COR
NEL BURTICA, ministrul comerțului exterior, AURELIA DĂNILĂ, membru supleant al C.C. al P.C.R., președinta comitetului județean al femeilor Cluj, AUREL DUCA, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al comitetului județean de partid Cluj, FLOREA DUMI
TRESCU, vicepreședinte al Consiliului economic, LAJOS LETAY, membru supleant al C.C. al P.C.R., redactor șef al revistei „U- tunk", AUREL MOGA, președintele Academiei de științe medicale, 
GHEORGHE MOLDOVAN, ministrul industriei alimentare, ȘTE
FAN PASCU, rector al Universității „Babeș-Bolyai“-Cluj, PE
TERFI ȘTEFAN, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, DUMITRU 
RADU POPESCU, scriitor, secretar al Asociației scriitorilor din Cluj, IOAN URSU, vicepreședinte al Comitetului pentru energie nucleară, CLEMENT RUSU, membru al C.C. al P.C.R., prim-vice- președinte al Consiliului popular județean Cluj, ANDREI VELA, director general al Agerpres.Conferința organizației județene de partid Cluj a adoptat în unanimitate o hotărîre prin care a- probă pe deplin conținutul Tezelor Comitetului Central pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R., al proiectului de Directive privind planul cincinal pe anii 1971--1975 și liniile directoare ale dezvoltării

Conferința extraordinară a organizației județene Cluj a Partidului 
Comunist Român, dezbătând într-o atmosferă de înaltă principialitate, 
exigență și răspundere Tezele Comitetului Central pentru Congresul al 
X-lea și proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 
și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale în perioada 
1976—1980, exprimă adeziunea unanimă și aprobarea totală a comuniș
tilor, a oamenilor muncii din județ față de aceste documente de însem
nătate excepțională pentru destinele României.

Delegații Ia conferință dau o înaltă apreciere politicii promovate 
de partid, de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, după Congresul al IX-lea, politică ce a determinat creșterea 
viguroasă a potențialului economic al țării noastre, avîntul științei, cul
turii și învățămîntului, ridicarea nivelului de trai al poporului, adîncirea 
democratismului orînduirii noastre socialiste, sporirea prestigiului Româ
niei pe arena internațională.

Prezența în județul Cluj și la lucrările conferinței noastre de partid 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Cen
tral, a prilejuit o puternică reafirmare a sentimentelor oamenilor muncii 
din județ, de profundă aprobare față de politica internă și externă a 
partidului și statului, de dragoste și recunoștință față de conducerea sa 
înțeleaptă, o manifestare a hotărîrii de a înfăptui neabătut sarcinile 
trasate de partid.

Bucurîndu-ne de drepturile ce izvorăsc din esența democrației socia
liste, exprimăm dorința fierbinte a tuturor comuniștilor, a tuturor celor 
ce muncesc cu brațele și cu mintea, tineri și vîrstnici, români, ma
ghiari, germani de pe cuprinsul județului Cluj ca în fruntea partidului 
să se afle în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, inimă din inima 
și suflet din sufletul poporului român, care prin înalta competență, 
calitățile remarcabile, activitatea sa neobosită, plină de abnegație și 
nețărmurit devotament, închinată intereselor vitale și năzuințelor oame
nilor muncii, cauzei socialismului, independenței patriei și apărării 
păcii, și-a cucerit respectul, dragostea și sprijinul întregului nostru 
popor. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu la conducerea partidului 
ne dă nouă, ca și întregului popor, certitudinea că Partidul Comunist 
Român va urma aceeași politică fermă, marxist-leninistă, corespunză
toare năzuințelor celor ce munceso, idealurilor lor de construire a socia
lismului, intereselor patriei, ale întăririi unității țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste internaționale.

In numele celor 74 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Cluj, conferința județeană de partid împuternicește pe dele
gații săi la congres să susțină în forul suprem al partidului propunerea 
unanimă ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie ales în înalta funcție de 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Strîns uniți prin gînd și fapte în jurul partidului nostru drag, comu
niștii, toate forțele creatoare din județul Cluj se angajează în fața Comi
tetului Central să îndeplinească în mod exemplar obiectivele actualului 
cincinal și hotărîrile de importanță istorică ce vor fi adoptate de către 
cel de-al X-lea Congres al partidului, spre binele și fericirea întregului 
popor.întreaga sală, precum și oamenii muncii aflați în piața universității intonează solemn, la încheierea lucrărilor conferinței, cîntecul celor ce muncesc de pretutindeni, „Internaționala".După încheierea lucrărilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu se a- dresează mulțimii aflate în fața clădirii în care a avut loc conferința spunînd : „Doresc să vă mul

țumesc, tovarăși, pentru frumoasa 
dv. manifestare la adresa parti
dului nostru și să vă asigur că 
partidul, Comitetul său Central și, 
în ceea ce mă privește, personal, 
vom face totul pentru a servi cau
za poporului nostru, cauza socialis
mului și păcii în lume".Ovații și aplauze puternice, neîntrerupte, umplu piața, care freamătă de emoție și mîndrie patriotică. Se scandează necontenit: „P.C.R. — P.C.R., Ceaușescu". 

economiei naționale pe perioada 1976—1980. Pentru a asigura larga participare a organizațiilor de partid, de masă și obștești, a tuturor cetățenilor județului la amplul proces de dezvoltare continuă a patriei, conferința a luat hotărîri menite să asigure realizarea e- xemplară a sarcinilor ce revin județului din planul de stat pe anul 1969 șl îndeplinirea angajamentelor asumate, să ridice eficiența activității de producție și să asigure desfășurarea muncii de cercetare științifică, a creației artistice la nivelul înaltelor cerințe ale dinamicii vieții economice, sociale șl culturale din România contemporană.în aplauzele puternice, îndelungate ale participanților, ia cuvîntul tovarășul NICOLfîE CEAUȘESCU, secretarul general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat.Cuvîntarea secretarului general este urmărită cu profund interes și aprobare de participanți, fiind subliniată în repetate rînduri de a- plauze vil și ovații puternice.Mii și mii de locuitori ai Clujului s-au strîns în fața clădirii în care a avut loc Conferința județeană de partid, animați de dorința de a se reîntâlni cu conducătorul partidului și statului nostru, cu cel ce întruchipează în cel mai înalt grad conștiința poporului, voința sa de a dezvolta edificarea socialistă multilaterală a patriei.Prin difuzoare, mulțimea aflată în piață ascultă, în același timp cu delegații prezenți în sala conferinței, cuvintele rostite de secretarul general al partidului. Puternicele, nesfîrșitele aplauze dezlănțuite simultan în sală și în piață semnifică mîndria și emoția celor prezenți, hotărîrea lor de a face totul pentru înfăptuirea ideilor și programului partidului, a politicii sale marxist-leniniste, izvorîte din cerințele majore ale poporului, din aspirația supremă către progres, către desăvîrșirea socialismului pe pămîntul României.Se ovaționează îndelung, fără întrerupere. Clujenii, care în ciuda unei ploi persistente sînt adunați lîngă impunătoarea clădire a cetății universitare, scandează cu putere : „P.C.R.", „Ceaușescu",„Ceaușescu".Sînt clipe de înaltă emoție, de adîncă vibrație patriotică. Sînt clipe de neuitat.Exprimînd gîndurlle și sentimentele delegaților la lucrările conferinței, primul secretar al comitetului județean de partid Cluj mulțumește tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile și îndrumările prețioase adresate activității organizației județene, tuturor oamenilor muncii, români, maghiari și de alte naționalități din județul Cluj.într-o atmosferă entuziastă, prin vii aplauze, cei prezenți au aprobat textul unei scrisori adresate Comitetului Central al Partidului, în care se spune :

Conferința organizației județene de partid Cluj a constituit o puternică dovadă a atașamentului comuniștilor din această parte a țării, a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari, germani șl de alte naționalități la politica partidului, a hotărîrii lor de a face totul pentru ca programul și hotărîrile pe care le va adopta Congresul al X-lea, emanație a voinței și gîndirii colective a partidului, a poporului, a întregii noastre societăți, să fie cu consecvență traduse în viață pentru binele poporului întreg, pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de civilizație și progres, pentru consolidarea și dezvoltarea cuceririlor socialiste ale patriei.
Nicolae DRAGOS 
Mircea IONESCO
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Vizitele delegației
Adunării Populare Supreme

a R. P. D. Coreene
Delegația Adunării Populare Su

preme a Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de Kang 
Riang Uk, vicepreședinte al Prezi
diului Adunării Populare Supreme, 
face, lncepind de sîmbătă, o călăto
rie prin țară. Delegația este Însoțită 
de tovarășul Gheorghe Roșu, preșe
dintele Comisiei pentru agricultură 
și silvicultură a M.A.N., și Stanciu 
Stolen, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. Este prezent Kim The 
Hi, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București. Un prim popas a fost fă
cut în județul Argeș. In cursul di
mineții, delegația a fost primită la 
consiliul popular județean de către 
Dumitru Petrescu, prim-vicepreșe-

dinte al consiliului, deputat In 
M.A.N.

In continuare au fost vizitate 
zone industriale ale orașului și car
tiere de locuințe, monumente de 
artă și cultură, hidrocentrala de pe 
Argeș, obiectiv de mare importanță 
pentru economia națională.

In cinstea oaspeților, tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele consiliului popular al 
județului, a oferit un dineu In tim
pul dineului, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, Gheor
ghe Năstase și Kang Riang Uk au 
toastat pentru dezvoltarea continuă 
a prieteniei dintre popoarele român 
și coreean.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a primit o telegramă de la 
Luvsantorjiin Toiv, prin care mulțu
mește pentru felicitările ce l-au fost 
adresate cu prilejul realegerii sale 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Populare Mon
gole.

vremea

Sesiune științifică
între 11 și 12 iulie s-au desfășurat 

la București lucrările sesiunii științi
fice a Institutului de filozofie al 
Academiei, organizată cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la înfiin
țarea institutului, în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării pa
triei

Cu acest prilej, numeroși cercetă
tori, cadre didactice de la Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.CJR., din învățămîntul supe

rior din București șl Cluj, au pre
zentat comunicări științifice și au 
dezbătut probleme privind materia
lismul istoric, etica, estetica, istoria 
filozofiei și sociologia.

La închiderea sesiunii, într-o at
mosferă de entuziasm, cei prezenți 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

Ieri în țară i Vremea a fost 
umedă și rece în Moldova și 
estul Transilvaniei, unde cerul 
a fost acoperit și a continuat să 
plouă în tot cursul zilei. In rest, 
cerul a fost mai mult acoperit, 
iar în Banat, sudul Olteniei, 
Muntenia și Dobrogea, ploile au 
avut caracter temporar. In Bu- 
cegi, la peste 2 000 m altitudine, 
în prima parte a zilei a nins. 
Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări în Moldova din 
sectorul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 11 
grade la Borsec șl 21 grade la 
Sf. Gheorghe șl Jurilovca. In 
București : Vremea a fost rece 
și umedă, cu cerul acoperit. 
Temporar a plouat. Vîntul a 
suflat potrivit. Temperatura 
maximă a atins 22 de grade.

Timpul probabil pentru 14, 15 
și 16 iulie. In țară : Vremea va 
continua să se amelioreze. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai 
persistente la începutul interva
lului, în jumătatea de nord-est 
a țării, unde vor cădea ploi lo
cale. In rest — ploi izolate. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 19 șl 
29 de grade. în București : Vre
mea va continua să se amelio
reze. Cerul va fi variabil. Aver
se în cursul după-amiezelor. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

Expoziția: 25 de ani de realizări 
in județul Hunedoara

DEVA (de Ia redacția ziarului 
„Drumul socialismului"). în ora
șul Deva s-a deschis expoziția in
titulată „25 de ani de realizări în 
județul Hunedoara", organizată 
de Comitetul județean de partid 
în cadrul manifestărilor închina
te Congresului al X-lea al P.C.R. 
și aniversării unui sfert de veac 
de la eliberarea României. In 
sala principală a expoziției, pa
nouri, grafice și imagini prezintă 
creșterea impresionantă a forței 
industriale a Hunedoarei în anii 
construcției socialiste, rod al po
liticii de industrializare socialistă 
a țării, promovată consecvent de 
partid.

In mod firesc, centrala indus
trială Hunedoara, impresionant

complex siderurgic, este în cen
trul expoziției.

In cadrul expoziției sînt repre
zentate corespunzător și celelalte 
ramuri industriale precum și rea
lizările obținute în agricultură.

■ Expoziția mai cuprinde, de ase
menea, aspecte privind progre
sele înregistrate în dezvoltarea 
vieții social-cUlturale a județului.

Realizările cu care județul Hu
nedoara se prezintă în al 25-lea 
an de la eliberarea patriei capătă 
forță și vigoare, raportindu-le la 
perspectivele ce se deschid jude
țului în viitorul plan cincinal. Ex
poziția, în întregul său, reprezin
tă bilanțul unor realizări de pres
tigiu, garanție fermă a marilor 
înfăptuiri viitoare.

NOI CAMPINGURI
Intr-un splendid peisaj mon

tan, la Mestecănișul de la Reci, 
localitate situată în apropiere de 
kilometrul 34 al drumului națio
nal 11, care leagă Brașovul de 
Bacău, trecînd prin pasul Ol- 
tuz, s-a dat în folosință cel 
de-al doilea camping de pe acest 
traseu. Noul obiectiv turistic 
este format din 12 căsuțe cu 
2—4 locuri, modern utilate, pre
văzute cu apă curentă, lumină 
electrică, loc de parcare.

Campingurile de la Sfîntul 
Gheorghe și Oituz, date de cu- 
rînd în folosință, precum și cele 
aflate în construcție la Balva- 
nyos, Covasna și pe Dealul Dal- 
nic, vor însuma o capacitate de 
cazare de 250 locuri. O altă a- 
tracție turistică pe aceste melea
guri este restaurantul în stil 
secuiesc din Sf. Gheorghe. dat 
recent în exploatare.

(Agerpres)

STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE 
INTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

SI REPUBLICA NIGER
1în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce și al dezvoltării relațiilor de colaborare dintre Republica Socialistă România șl Repu

blica Niger, guvernele celor două țări au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

Secvențe din Festivalul 
cinematografic 
de la Moscova

„Zilele culturii
Ansamblul artistic polonez, car* 

ne vizitează țara cu prilejul orga
nizării la București a „Zilelor cmtu- 
rii R. P. Polone', a prezentat sîm
bătă seara un spectacol în sala Sa
voy.

Au asistat Dumitru Popa, prima
rul general al Capitalei, Ion Cosma, 
prlm-vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, funcționari

R. P. Polone"
superiori din M.A.E. șl C S.C.A., oa
meni de artă și cultură.

Au fost prezenți, de asemenea, Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P, Polone la București, membri 
al ambasadei, precum și membrii 
delegației Sfatului Popular al ora
șului Varșovia, condusă de Jan 
Majewski, președintele Comitetului 
Executiv.

(Agerpres)

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL, 
D. COSTIN

Cronica
Sîmbătă seara s-a înapoiat de la 

Moscova președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Pom- 
piliu Macovei, care, la invitația pre
ședintelui Comitetului pentru tipă
rituri de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., N. Mihailov, a 
luat parte la deschiderea expoziției 
internaționale de mașini poligrafice, 
ce a avut loc în capitala Uniunii 
Sovietice.

■#
Sub auspiciile Asociației de drept 

internațional și relații internaționa
le, sîmbătă la amiază Agha Abdul 
Hamid, adjunct al secretarului gene
ral al O.N.U. pentru probleme de 
presă și informații, șeful Oficiului 
Națiunilor Unite pentru informarea 
publică, a conferențiat la sediul Aso
ciației despre rolul Organizației Na
țiunilor Unite și posibilitățile aces

teia de rezolvare a problemelor lu
mii contemporane. Au participat 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E., cadre didactice, 
cercetători din domeniul dreptului 
internațional.

Agha Abdul Hamid, adjunct al 
secretarului general al O.N.U. pen
tru probleme de presă și informații, 
șeful Oficiului Națiunilor Unite 
pentru informarea publică, a fost 
primit, sîmbătă, la Ministerul Afa
cerilor Externe de către Mircea Ma
lița, adjunct nl ministrului aface
rilor externe. In onoarea oaspete
lui, Mircea Ma'ița a oferit un de
jun, Ia care a paiticipat și Jamsheed 
K. A. Marker, ambasadorul Repu
blicii Islamice Pakistan în România.

(Agerpres)

SPORT
IERI A ÎNCEPUT Dublă intilnire

„Regata Snagov" 
ia caiac-canoe

La start — peste 200 de sportivi din 10 țări

la polo pe apă - 
România -

R. D. Germană
• Aseară, 5—2 pentru sporti

vii noștri

POPAS AGREABILV-ați oprit vreodată în parcul Bucov 7 Pe valea Bucovu- lui, urmlnd șoseaua Ploiești— Buzău, vom descoperi unul din cele mai îngrijite parcuri situate în imediata apropiere a orașului Ploiești. Nota caracteristică a acestui parc este imprimată de grădina zoologică și de lacul cu bărci pentru plimbări de agrement.Pentru popas și recreere stă 
la dispoziția vizitatorilor un

IN PARCUL BUCOVrestaurant modern, recent a- menajat, care servește „pul la ceaun', grătar la mangal și alte preparate culinare. Pe lîngă acestea, vinurile pure nu lipsesc din unitate.Grație peisajului pitoresc, amplasării sale excelente — în Imediata apropiere a șoselei — parcul Bucov cu dotările sale constituie un loc de atracție turistică.

„Regata Snagov" are 
de fiecare dată ceva a- 
parte, deși la drept vor
bind e vorba... de ace
lași lucru : în fiecare 
an precede cite una din 
competițiile-limită, fie 
pe plan european, fie 
mondial și devine ast
fel un fel de „repetiție 
generală" pentru între
cerea respectivă. De 
data aceasta, „Regata 
Snagov" precede cam
pionatele europene de 
la Moscova reunindu-i, 
cu excepții desigur, pe 
cei mai valoroși caia- 
ciști și canoiști din Eu
ropa. La start sînt ali- 
niați sportivi din țări 
cu tradiție în aceste 
două ramuri ale sportu
rilor nautice, și, mai 
mult, cu „cărți de vizi
tă" impresionante — de
ținători în repetate 
rînduri al unor titluri 
și medalii la cele mai 
însemnate competiții in
ternaționale, inclusiv 
Jocurile Olimpice. E- 
numerarea țărilor pre
zente prin echipaje de 
certă valoare la „Regata 
Snagov" este, singură, 
edificatoare: Cehoslova
cia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, R. D. Germa
nă, Iugoslavia, Finlan
da, S.U.A., Polonia, Bul
garia, România.

Miza întrecerilor de 
la Snagov este, deci, 
dublă : așii padelei
(caiaciștil) și pagaiei 
(canoiștii) luptă atît 
pentru cucerirea unuia 
din locurile fruntașe 
ale competiției Însăși, 
cît și pentru a-și asigu
ra dreptul de participa
re la apropiatele cam
pionate europene.

Ieri, prima zi, pri
mele finale de mare 
spectacol I Una dintre 
acestea au furnizat-o e- 
chipajele de caiac du
blu și canoe dublu 
(10 000 m). Cuplul ro
mân de caiac Pocora— 
Simioncenco a făcut o 
cursă excelentă în 
compania altor două e- 
chipaje redutabile : so
vieticii Zemliakov, 
Gorbacev și românii 
Ilievici, Artimov. Or
dinea Ia sosire a fost 
cea de mai sus. La ca
noe dublu, cuplul nos
tru Calabiciov—Cova- 
liov a cîștigat proba, 
deși echipajele Dribes, 
Kaliaghin (U.R.S.S) și 
Hingl, Cserhs (Unga
ria) au luptat din răs
puteri să ocupe prima 
poziție. La canoe sim
plu (10 000 m), ma
ghiarul Wichmann s-a 
impus cu autoritate,

cîștigînd relativ ușor. 
Compatrioții noștri Ma- 
carenco și Butelchin au 
ocupat locurile doi și 
respectiv trei. La ca
iac simplu (10 000 m),
lupta s-a dat de fapt 
Intre doi dintre princi
palii favoriți al apro
piatelor campionate eu
ropene: sovieticii Țarev 
și Kostenco. Românul 
Coșniță s-a clasat pe 
locul al treilea. In pro
bele pe distanța de 
50:) m, caiaciștil români 
au cîștigat un loc întîi 
la dublu, prin binecu- 
noscuții Vernescu și 
Scivtnic, a căror pozi
ție fruntașă le-a fost a- 
menințată doar în ul
tima parte a cursei.

Alte rezultate : caiac 
simplu (500 m) — băr
bați: Tiscenco (U.R.S.S.), 
Vernescu (România), 
Kaptur (U.R.S.S.) | ca
iac simplu (500 m) 
femei : KirianoVa
(U.R.S.S.), Simanskaia 
(U.R.S.S.), Liansko 
(U.R.S.S.), Valentina 
Serghei (România).

Astăzi, întrecerile 
continuă. Dimineața 
(9—12) și după-amiază 
(15—19) sînt programa
te seriile și finalele în 
alte 8 probe.

• Astăzi, are Ioc revanșa

Aseară, la ștrandul Tineretului, 
echipa de polo pe apă a României a 
repurtat o frumoasă victorie interna
țională învi.igînd cu scorul de 5—2 
(1—1, 2—1, 1—0, 1—0) echipa R. D. 
Germane. Pentru echipa noastră au 
marcat : Popa (2), Szabo, Novac și 
Zamfirescu. Astăzi de la ora 19, tot 
la ștrandul Tineretului are loc me
ciul revanșă.

în agenda festivalului, conferin
țele de presă sînt subliniate cu roșu. 
„E necesar să discutăm despre fil
mele văzute, mai ales că o simplă 
vizionare nu este întotdeauna con
cludentă" — observa unu] din lnter- 
preții filmului sovietic „Să aștep
tăm pînă luni", căruia l-a fost con
sacrată prima conferință de presă. 
Filmul acesta a produs o bună im
presie, mai ales datorită acuității 
dezbaterii de idei. După cum spunea 
regizorul Stanislav Rostoțki, ceea ce 
i-a preocupat în primul rînd pa 
realizatori, a fost problema respon
sabilității în raporturile dintre pro
fesori și elevi, aspectele complexe, 
delicate ale relațiilor psihologice, 
în același timp, o meditație despre 
fericire, pe un fundal de viață con
temporană, conturată cu Îndrăzneala 
creatoare.

„Răutăciosul adolescent* a făcut 
obiectul celei de a doua conferințe 
de presă. Ziariștii sovietici și din 
alte țări, prezenți In număr mare, 
au relevat virtuțile filmului nostru, 
și au formulat întrebări la care au 
răspuns scenaristul Nicolae Breban, 
regizorul Gh. Vitanidis, actorii Irina 
Petrescu, Ioana Bulcă, Iurie Darie, 
Virgil Ogășanu. Prof. dr. Mihnea 
Gheorghiu, conducătorul delegației 
noastre, a vorbit — răspunzînd la 
o întrebare care i-a fost adresată — 
despre perspectivele colaborării din
tre cineaștii români și sovietici, 
colaborare care a rodit prestigios 
de pildă în coproducția „Tune
lul". Ca și alte momente ale 
festivalului, Intîlnirea cu gaze
tarii a relevat simpatia de care 
se bucură arta românească și sluji
torii ei. De altminteri, publicațiile 
speciale ale festivalului n-au întîr- 
ziat să consemneze conferința noas
tră de presă. în relatările sale, zia
rul „Pravda" se ocupă succint și de 
„Răutăciosul adolescent" iar reporte
rii altor ziare sovietice au solicitat 
unor membri ai delegației noastre 
declarații, interviuri.

Concursurile (de lung-metraje, 
scurt-metraje și filme adresate co
piilor) se desfășoară simultan, în 
săli diferite, ceea ce face imposibilă 
urmărirea întregului program. Ne 
limităm de aceea, să spicuim din re
pertoriul celoT trei competiții. în a- 
ceeași zi, la scurt-metraje au fost 
prezentate : „Tineretul lumii" (reali
zat de documentariștii sovietici, la 
Festivalul mondial al tineretului și 
studenților de la Sofia — film re
marcabil prin fantezia poetică și 
prin spiritul său militant), „Jucătorii 
de hochei pe gheață" (în care ci
neaștii finlandezi folosesc un meci 
de hochei pentru a prezenta poves
tea unor oameni pasionați de acest 
sport, o serie de portrete schițate 
cu pătrundere psihologică), „Muzica 
populară în Pakistanul de vest" 
(film etnografic, consacrat de docu
mentariștii pakistanezi tradiției mi
lenare a artei din țara lor), „Star
turi dificile la Mexico" (U.R.S.S.) și 
„Un balet spațial" — istoria lui 
„Apollo 9" (S.U.A.) — două filme
prezentate In afara concursului și 
care au avut un larg ecou. Iar la

filme pentru copil — unde din se
lecția țării noastre a rulat „Mica 
panteră și prietenii ei" („A fost odată 
ca niciodată" își așteaptă încă pre
zentarea), am văzut „O dimineață 
de iarnă" — un film grav, adresat 
celei mai tinere generații, o ple
doarie pentru umanism pornind de 
la evocarea blocadei Leningradului, 
și „Motanul încălțat" — film de ani
mație realizat de japonezi, cu rafi
namentul colorlstio care le este pro
priu. Iată deci o imagine a varietă
ții tematice care conferă un interes 
deosebit acestor confruntări.

La concursul de lung-metraje, 
programul este, în continuare, do
minat de pelicule cu conținut sociaL 
Prilej de a cunoaște preocupările 
unor studiouri care abia acum își 
făureso o tradiție, filmele „Dimi
neața" (Mongolia — evocare a unul 
moment dramatic al luptei revoluțio
nare) și „Cabascabo" (Nigeria — 
procesul de clarificare al unui tînăr 
care învață că fericirea nu se poate 
obține decît prin muncă) au făcut 
companie onorabilă realizărilor unor 
studiouri cu vastă experiență r 
„Răul fără margini" (Japonia — film 
pe o temă de educație) șl „Cînd 
bate clopotul" (Iugoslavia — film 
despre partizani). In afara concursu
lui, regizorul Mircea Drăgan a pre
zentat, ieri, filmul „Columna". Au 
mai fost prezentate „Păpușa" (de re
gizorul polonez W. Hass), „Tatuatul" 
(o comedie cu Jean Gabln $1 Louis 
de Funds).

Duminica nu sînt proiecții. Festl- 
valiștii fac o excursie la Leningrad, 
pentru a vizita locuri legate de 
viața șl activitatea revoluționară a 
lui V- I. Lenin. Excursia, ca și re
trospectiva de filme despre Lenin, 
constituie momente semnificative ale 
festivalului. Hagamasa Kavakito, di
rector general al companiei japone
ze „Towo", spunea : „Apreciez în 
cel mai înalt grad faptul că în pro
gramul festivalului a fost introdusă 
retrospectiva despre Lenin. Tinere
tul trebuie să se inspire din cele 
mai bune modele de artă. Filmele so
vietice consacrate lui Benin sînt ast
fel de modele".

Tîrgul de filme funcționează din 
plin. Vizionări, discuții, contractări. 
„România-film" face obiectul unei 
atenții deosebite, Mulți distribuitori 
își manifestă interesul față de fil
mele românești.

★
MOSCOVA 12. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : Pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă din Republica 
Socialistă România, Pompiliu Maco
vei, și Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al I.R.R.C.S., conducăto
rul delegației române la cel de-al 
VI-lea Festival internațional al fil
mului de la Moscova, au avut o în
trevedere cu A. Romanov, președin
tele Comitetului de Stat pentru cine
matografie al U.R.S.S.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire privind dezvoltarea colabo
rării dintre cinematografiile celor 
două țări. întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra- (la Teatrul de vară „Ni
colae Bălcescu") : D-ale carnava
lului — 20,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Femei, 
femei, femei — 20.
O Ansamblul folcloric „Perlnlța" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perinița mea — 19.
o O.S.T.A. (la Sala Palatului) : 
Concert de muzică ușoară sus
ținut de Remo Germani șl Lara 
Brunaldl — 20.

15 ; 18, Ia grădinăNIREA
20,30.
• Lovitură puternică : LIRA — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.15.
® Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FERENTARI — 15.30 : 18 :

cinema
Mammas

0 Dragoste la Las Vegas: PATRIA 
- 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,
BUCUREȘTI — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 
14,45 ; 17 ; 19 ; 21, GRĂDINA EX
POZIȚIA - 20,15.
O Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 i 21, GRADINA DOINA — 
20,30.
o comisarul X șl banda 
cîlnl verzi" : REPUBLICA —
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30
18.30 ; 21, la grădină — 20,30, FA
VORIT — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, STADIONUL DINA
MO — 2030.
© Ultima tură t VICTORIA — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.

Retorte șl glganțl ; 
Mexico '68 ; Sta- 
și șoricelul : TIM- 

9,15 ; 12,45 ; 15,30 ;

• La dolce vita : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, TOMIS — 0—
12.15 în continuare ; 16 ; 19,30, la 
grădină — 20,30.
• In Nord spre Alaska : LUMINA
— 8,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Tarzan, omul junglei : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17.30 ; 20, 
VIITORUL — 15,30 ; 18,30.
O Apele primăverii : VIITORUL — 
20,30.
O Gustul miere! : UNION —15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Primăvara ; 
Convergențe ; 
tornicie ; Leul 
PURI NOI—
18.15 ; 20,45.
© Noaptea generalilor (ambele se
rii) : FEROVIAR — 8,30—14 în con
tinuare ; 17,15 ; 20,15, EXCELSIOR
— 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELODIA —
8.30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20, MODERN
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 19,30, FLAMURA
— 9,15 ; 12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20,15.
o străin în casă : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Adio, Gringo : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
• Contemporanul tău : BUZESTI
— 18.
© Prințul negru : PROGRESUL —
15.30 ; 18, BUZEȘTI — 15,30, la 
grădină 20,30, GRADINA PROGRE
SUL PARC - 20,30.
q Călugărița și comisarul : PRO
GRESUL — 20,30.
• Alexandru cel fericit : DACIA 
— 8,30—16,30 în continuare ; 18.30 ;

MIORIȚA — 9,15 ; 11.30 ;
16 ; 18,15 î 20.30. GRADINA 

VITÂN — 20,30.
© Neîmblînzita Angelica: BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15. 
la grădină — 20,30, VOLGA — 9—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Comedianțil (ambele serii) : U-

umbra'ț coltului : COTRQ- 
CENI — 15,30 ; 18, COSMOS —
15.30 ; 18 ; 20,15.
© Căsătorie pripită î i COTRO- 
CENI — 20,30.
• Sîngeroasa nuntă macedonea
nă : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O Aruncați banca în aer : FLO- 
REASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 “ “ “
la grădină — 20,30.
© Am două mame și 
MOȘILOR - 1-5.30 ; 18.
— 20,30.
© Nu vor fl divorțuri :
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Winnetou (seria a IlI-a) : MUN
CA — 10.
® Ziaristul (ambele serii) : MUN
CA — 16 ; 19.
© A trăi pentru a trăi : FLACARA
— 15,30 ; 18 : 20,30.
© Operațiunea „Belgrad" : ARTA
— 9—15,45 în continuare ; 17,30 ; 
19,15, la grădină — 20,30.

: 18 : 20,15.

doi tați î 
la grădină

POPULAR

tatlve ale școlilor din județele 
Mureș și Neamț (etapa a Il-a). 
® Șah! marelui maestru (III). Par
tidă de șah prin televiziune, sus
ținută de Florin Gheorghiu, mare 
maestru internațional de șah. 
© Filmul serial : Fiul mării (II).
10.30 — Ora satului. 11,30 — Con
cert 
nică a Filarmonicii din Cluj. Di
rijor Antonin Ciolan. In program : 
Simfonia a V-a de Ceaikovski. 
17,00 — Realitatea ilustrată — emi
siune magazin. Din cuprins : „As
cultă marea" — moment poetic 
pe marginea mării. „Cunoscut- 
necunoscut": Venus, Jupiter, Nep
tun... pe litoral. Din viața anima
lelor. Otilia Cazimir vorbind des
pre ea și... ceilalți. Dans modern. 
De toate pentru dv. Cîntă 
FranQoise Hardy. 18,00 — Roman- 
foileton „Povestea unei femei" 
(III). 19,00 — Flori de pe Mureș : 
Selecțiuni din spectacolul An
samblului de Stat din Tg. Mureș.
19.30 — Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologic. 20,10 — Prolog 
Mamaia 1969. 20,30 — Film artistic : 
„Sfîntul la pîndă", cu Jean Marais. 
22,10 — „Glasul roților de tren" 
— emisiune muzicală. Iși dau con
cursul : Stela Popescu ; George 
Răpcău ; Angela Similea ; Mihaela 
Păsărin ; Valentina Popescu ; Că
lin Marian ; Lili Bulaesi ; C. Dră- 
ghici. 23,00 — Telesport.

simfonic. Orchestra slmfo-

PROGRAMUL n

PROGRAMUL I
8,30 — Deschiderea emisiunii. De 

strajă patriei. 9,00 — Matineu du
minical pentru copii. © La șase 
pași de o excursie. Emisiune-con- 
curs. Participă echipele reprezen-

19,30 — Telejurnalul de seară. 
20,10 — Capodopere ale muzicii 
universale. Ciclul de lieduri 
„Viată și dragoste de femele" de 
Robert Schumann. Cîntă Marina 
Crllovlcl. 20,50 — Seară de teatru. 
Antologie Mollăre. Jean Louis 
Barrault șl trupa sa prezintă frag
mente din comediile marelui scri
itor. 22,00 — închiderea emisiunii 
programului II.
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În cîteva rînduri
• în penultima zi a balcaniadei de 

tenis de la Istanbul, echipa feminină 
a României a învins cu scorul de 3—0 
echipa Iugoslaviei. Bulgaria a între
cut Grecia cu 2—1.

• Ieri, la Reșița, în cadrul unei noi 
etape a „Cupei campionilor euro
peni" la popice, echipa Olimpia din 
localitate a totalizat cel mai mare 
număr de puncte : 5 270. Pe locurile 
următoare s-au clasat formațiile Pos- 
tar Split șl Csepel Budapesta. Pentru 
faza următoare a competiției s-a ca
lificat însă echipa Postar Split (Iu
goslavia), care a realizat cel mal bun 
punctaj în cele trei etape.
• în ziua a treia a turneului inter

național feminin de baschet de Ia 
Messina, selecționata României a în
vins cu scorul de 70—36 (36—23) echi
pa R. F. a Germaniei.

o Aseară a avut loc la Constanța 
meciul internațional feminin de gim
nastică dintre echipele României și 
R. F. a Germaniei. Gazdele au re
purtat victoria cu scorul de 185,15— 
179 puncte. La individual, pe pri
mul loc s-a clasat gimnasta română 
Alina Goreac cu 37,70 puncte.

• în turneul Internațional de tenis 
de Ia Baastadt (Suedia), Ion Tiriac 
l-a învins cu 6—3, 6—4, 6—3 pe 
Frantisek Lala (Cehoslovacia), în 
vreme ce Ilie Năstase a pierdut cu 
4—6, 6—8, 0—6 în fața australianu
lui Martin Mulligan. Cehoslovacul 
Jan Kodes l-a eliminat cu 6—4, 6—2, 
6—4 pe chilianul Rodriguez, iar 
spaniolul Manuel Santana a cîștigat 
cu 6—3, 2—6, 7—5, 3—6, 6—2 la sue
dezul Jean-Erik Lundquist.

• în cadrul concursului de haltere 
desfășurat la Kiev, sportivul sovietic 
Nikolai Mironenko a stabilit un nou 
record mondial la categoria grea : 
188,5 kg la stilul „împins" Vechiul 
record, deținut de americanul Bed- 
narski, era de 188 kg

O Cea de-a 12-a etapă a Turului 
ciclist al Franței, disputată ieri între 
La Grande-Motte-Ravel (234,500 km), 
a fost cîștigată de portughezul Agos
tino, cronometrat în 6h59’52" în 
clasamentul general individual con
tinuă să conducă belgianul Merckx.

O în prima zi a concursului inter
național de înot de la Santa Clara 
(California), cîștigătorul probei de 
100 m fluture — Mark Spitz (S.U.A.) 
— a egalat propriul record mondial 
cu timpul de 55”6/10.

o Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat în 
localitatea Abo (Finlanda), Wolfgang 
Nordwig (R. D. Germană) a cîștigat 
proba de săritură cu prăjina cu 
5,35 m. Pe locul secund s-a clasat 
finlandezul Alti Alarotu cu 5,15 m. 
Proba de aruncare a suliței a reve
nit lui Jorma Kinnunen (Finlanda) 
cu 85,40 m.

viața internațională
Sesiunea Adunării Mondial®

vz SZ fl VZ M “■>a Sănătății
Intervenția șefului

BOSTON 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Mondiale a Sănă
tății pe marginea raportului asupra 
activității Organizației Mondiale a Să
nătății în anul 1968, șeful delegației 
române, prof. dr. Ioan Moraru, vice
președinte al Academiei de Științe Me
dicale, a scos în evidență contribuția 
pozitivă a Organizației la extinderea 
colaborării internaționale, în domeniul 
ocrotirii sănătății.

După ce a reliefat principalele teme 
de preocupare ale Organizației în

DUPĂ VIZITA 
DELEGAȚIEI SIRIENE 

IN U.R.S.S.MOSCOVA 12 (Agerpres). — în comunicatul referitor la vizita în U.R.S.S. a delegației de partid și de stat siriene, condusă de Noured- din El Atassi, se relevă dorința comună de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două țări. în cursul convorbirilor o atenție deosebită a fost acordată discutării problemelor referitoare la Orientul Apropiat — anunță agenția T.A.S.S.L. Brejnev, N. Podgornîi și A. Ko- sîghin au acceptat invitația de a face o vizită în Siria.
Generalul Yakubu Gowon, șeful 

guvernului federal nigerian, a de
clarat vineri că guvernul său nu 
se împotrivește convocării unei 
conferințe în vederea reglementării 
situației din Nigeria, dar, a pre
cizat el, ea trebuie să aibă loc după 
ce țara va fi rcunificată.

Referindu-se la actuala situație 
militară, comisarul biafrez al infor
mațiilor, Ifegwu Eke, a afirmat la 
o conferință de presă că trupele 
generalului Ojukwu au recucerit 
circa 8 000 de kilometri pătrați de 
teritoriu la vest de fluviul Niger, 
asigurîndu-se astfel controlul a mai 
mult de 60 la sută din cîmpurile 
petrolifere din această parte a țării.

delegației române
etapa următoare și a formulat unele 
sugestii în vederea creșterii eficienței 
acesteia, vorbitorul a înfățișat reali
zările însemnate obținute de țara noas
tră în sectorul ocrotirii sănătății, ac
cesul larg al populației la asistența 
medicală.

Reprezentantul român a reafirmat 
punctul de vedere al țării noastre 
privind necesitatea realizării universa
lității Organizației Mondiale a Să
nătății, ca o cerință esențială pen
tru îmbunătățirea pe viitor a activi
tății acesteia.

între R. D. Germană și Yemenul de Sud
ADEN 12 (Agerpres). în comuni

catul dat publicității în urma vizitei 
lui Gerhard Weiss, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane. în Republica Populară a 
Yemenului de Sud, se arată că sta
bilirea de relații diplomatice între 
cele două țări constituie „un pas 
important spre adîncirea colaborării 
între popoare și spre consolidarea 
frontului mondial de luptă pentru 
independentă națională și progres 
social". Cele două părți, se subli
niază în comunicat, și-au exprimat 
dorința de a depune toate eforturile 
pentru menținerea păcii. G. Weiss a 
transmis primului ministru al Re
publicii Populare a Yemenului do 
Sud, Mohamed Aii Haythem, invita
ția președintelui Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., Wili Stoph, de a 
vizita Republica Democrată Germană. 
Invitația a fost acceptată.

★
CAIRO 12 (Agerpres) — Vicepre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Gerhard Weiss, caro 
se află la Cairo, a fost primit de 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser. El a avut, de asemenea, o în
trevedere cu ministrul egiptean al 
economiei și comerțului exterior, 
Hassan Abbas Zaki. In aceeași zi, 
Gerhard Weiss a părăsit Cairo, In- 
dreptîndu-se spre patrie.i



viața internațională
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ACORDURILOR DE LA GENEVA 

Memorandumul 
M. A. E.

al R. 0. Vietnam
HANOI 12 (Agerpres). — Cu pri

lejul aniversării a 15 ani de la în
cheierea acordurilor de la Geneva 
cu privire la Vietnam, Ministerul A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității un memorandum, 
în care se subliniază că principalele 
prevederi ale acestor acorduri au 
consacrat drepturile naționale fun
damentale ale poporului vietnamez 
la independență, suveranitate, uni
tate și integritate teritorială. Orice 
soluție politică corectă a problemei 
vietnameze — se relevă în document 
— trebuie să garanteze aceste drep
turi.

Referindu-se la recentele propu
neri americane în legătură cu for
marea de „comisii mixte" și insera
rea unor amendamente la constitu
ția sud-vietnameză în vederea orga
nizării de alegeri generale în Viet
namul de sud, documentul relevă că 
în fond nu este vorba decît de o 
manevră destinată să permanentize
ze actuala administrație și regimul 
reacționar din sud. Dacă Statele U- 
nite vor într-adevăr să respecte 
dreptul populației sud-vietnameze 
de a dispune de ea însăși ele nu 
trebuie să se opună formării unui 
guvern provizoriu de largă coaliție 
în vederea organizării alegerilor, așa 
cum se prevede în propunerile F.N.E.

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de sud se pronunță 

pentru

„ALEGERI CU ADEVĂRAT 
LIBERE Șl DEMOCRATICE”
PARIS 12 (Agerpres). — Delega

ția Guvernului Revoluționar Provizo
riu a Republicii Vietnamului de sud 
la conferința de la Paris asupra Viet
namului a dat publicității vineri un 
comunicat, prin care respinge cu lio- 
tărîre intenția Administrației de la 
Saigon de a organiza alegeri generale 
sub controlul actualului regim sud- 
vietnamez. Comunicatul precizează 
poziția guvernului revoluționar provi
zoriu, potrivit căreia „modul cel mai 
realist, care va garanta alegeri cu ade
vărat libere și democratice și va per
mite populației sud-vietnameze să se 
bucure din plin de dreptul său la 
autodeterminare, este inițierea unei 
consultări cu toate forțele politice, re- 
prezentînd toate păturile populare și 
toate tendințele politice din Vietnamul 
de sud ce se pronunță pentru pace, 
independență și neutralitate, în ve
derea formării unui guvern de coa
liție provizoriu, pe principiul egali
tății, democrației și respectului reci
proc". Numai un asemenea guvern 
de coaliție provizoriu va putea orga
niza alegeri generale.

DemonstraJie la Salisbury împotriva apartheidului . Ea a avut loc cu prilejul „celei mai triste zile" a Rhodesiei, 
cea a referendumului organizat de autoritâjile rasiste

COMUNICAT COMUN BULGARO-UNGARSOFIA 12. — Corespondentul Agerpres, Gh. leva, transmite : La Sofia a fost dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita oficială în Bulgaria a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Ungare, condusă de Jănos Kâdăr.în cadrul convorbirilor, se arată în comunicat, cele două delegații s-au informat reciproc cu privire la mersul construcției socialiste în țările lor, au examinat posibilitățile de extindere a colaborării reciproce între cele două partide frățești șl țări socialiste, au efectuat un schimb de păreri asupra problemelor fundamentale ale si

tuației internaționale și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în spiritul noului tratat de prietenie-, colaborare și asistență mutuală, cele două țări vor intensifica și vor extinde relațiile lor în toate domeniile de activitate.La Sofia a fost dat publicității și textul tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre R. P. Bulgaria și R. P. Ungară. ,Partea bulgară a acceptat invitația ca o delegație de partid și guvernamentală bulgară să facă o vizită în R. P. Ungară.

Răspunsul R.D. Germane 
la memorandumul

guvernului finlandez
12 (Agerpres). — Gu- 
Germane a remis răs- 
propunerea guvernului 
a se convoca la Hel-

WILLIAM ROGERS:

„Guvernul american a primit
cu satisfacție declarația

ministrului de externe sovietic"
WASHINGTON 12 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută presei, Secre
tarul de stat al S.U.A., William Ro
gers, a arătat că guvernul american a 
primit cu satisfacție declarația minis
trului afacerilor externe al Uniunii 
Sovietice, Andrei Gromîko, potrivit 
căreia, în problemele sprijinirii păcii, 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
găsesc un limbaj comun. Referin- 
du-se la faptul că U.R.S.S. s-a arătat 
dispusă să înceapă tratative cu S.U.A. 
în vederea limitării armelor strategice, 
Rogers a spus : „Credem că aceasta 
va reprezenta un pas important înain
te în relațiile noastre cu Uniunea So
vietică și așteptăm în prezent răspuns

pentru stabilirea datei și locului acestor 
tratative". Secretarul de stat american 
a adăugat că S.U.A. „vor continua să 
examineze și alte aspecte ale discursu
lui lui A. A. Gromîko pentru a deter
mina, în urma consultărilor cu aliații, 
dacă anumite aspecte permit să se în
trevadă o soluție rapidă a problemelor 
care există între noi". Rogers a amintit 
că „în aprilie a.c. miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale N.A.T.O. au 
indicat că sînt dispuși să găsească 
împreună cu Uniunea Sovietică și cu 
alte țări ale Europei de est puncte 
concrete care să se preteze cel mai 
bine la negocieri fructuoase și la solu
ții rapide".
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ITALIA

Continuă
consultările pentru

soluționarea
crizei politice

BELGRAD

Comunicat cu privire 
la întîlnirea consultativă

a țărilor neangajate

Tendințe și deplasări 
in viața politică indiană
CORESPONDENȚA DIN NEW DELHI DE LA P. VISWANATH

De la ultimele alegeri generale 
din 1967, configurația vieții politice 
a mai multor state din India a cu

noscut transformări structurale. Si
tuația se . explică în primul 
rînd prin creșterea rolului u- 
nor partide din opoziție, în 
special a partidelor de stînga. 
Dacă, timp de două decenii, Partidul 
Congresului (de guvernământ) s-a 
aflat la conducere în marea ma
joritate a statelor indiene, în pre
zent există numeroase guverne lo
cale formate de coaliții ale partide
lor de opoziție. In Kerala și în Ben
galul de vest rolul principal în gu
vernele respective îl au comuniștii.

După cum se știe și în Bihar s-a 
instalat, la sfîrșitul lunii trecute, 
un guvern de stînga. Așa cum s-a 
anunțat însă ulterior, autoritățile 
centrale au înlăturat noul cabinet, 
luînd sub controlul lor direct ad
ministrarea acestui stat. Acțiu
nea a fost motivată de „starea de 
instabilitate" de după alegerile 
parțiale din februarie, în ur
ma cărora nici unul dintre par
tide nu a obținut majoritatea. încercarea Partidului Congresului, în 
perioada imediat următoare ale
gerilor, de a-și menține controlul 
prin coalizarea cu un partid local 
al marilor latifundiari a eșuat. Gu
vernul de coaliț-.e a demisionat în 
urma valurilor succesive ale mani
festațiilor populare, fiind urmat de 
alte cabinete de coaliție pe cît de 
eterogene pe atît de șubrede. Gu
vernul de Stînga reprezenta, pentru 
prima oară în ultimii doi ani, o 
formație omogenă. Soluția in 
extremis adoptată de autorită
țile centrale de a dizolva a- 
cest guvern nu rezolvă, desi
gur, problemele acestui stat. Un 
factor important în evoluția vii
toare a situației îl constituie ati
tudinea partidelor de stînga, a că
ror influență este în continuă creș
tere.

Fapt este că partidele de stînga

au dovedit în mai multe cazuri 
că se pot uni pe aceeași platformă 
politică bucurîndu-se astfel de 
sprijinul unei importante părți a 
corpului electoral. Ultimele alegeri 
generale sînt elocvente în acest 
sens. Trebuie remarcat că Frontul 
Unit al partidelor de stînga din 
Kerala sau cel din Bengalul de 
vest — fronturi unite consti
tuite în timpul ' campaniei pen
tru alegerile din 1967 — con
tinuă să funcționeze, iar colabora
rea dintre partidele componente 
s-a dovedit fructuoasă. Firește, aria 
de acțiune a guvernelor locale este 
redusă, dar, cu toate acestea, ele 
pot contribui într-o anumită măsu
ră la transpunerea în practică a 
unora din cerințele maselor 
largi ale populației. In cei doi 
ani de guvernare, guvernul din 
Kerala a luat o serie de mă
suri menite să ușureze povara da
toriilor față de arendași, a pus în 
funcțiune mai multe întreprinderi 
mici și mijlocii, a asigurat postu
rile a mii de învățători, a îmbună
tățit condițiile de salarizare și de 
muncă ale angajaților statului.

In Bengalul de vest, în patru luni 
de guvernare, Frontul Unit a dis
tribuit pămînt mai multor mii de 
familii, a asigurat împrumuturi 
din partea statului și a băncilor 
de cooperație pentru țăranii săraci, 
a asigurat protecția muncitorilor 
industriali împotriva represiunilor 
polițienești. Toate aceste măsuri 
au asigurat lărgirea bazei de masă 
a guvernelor de stînga.

In același timp ele demonstrează 
că, în ciuda existenței unor deose
biri de opinii între diferitele for
mațiuni ale stîngii indiene, acestea 
pot fi depășite, în lupta concretă 
în activitatea practică de zi cu zi 
pentru atingerea unor obiective co
mune în care sînt interesate pătu
rile largi ale populației, realizîn- 
du-se o colaborare eficientă a tutu
ror forțelor progresiste.

HELSINKI 
vernul R. D. 
punsul său la 
Finlandei de „_ _______ __
sinki conferința în problemele recu- 
rității europene. După ce salută 
inițiativa guvernului finlandez, do
cumentul relevă că guvernul R. D. 
Germane împărtășește opinia gu
vernului finlandez că conferința va 
trebui să fie convocată fără condiții 
prealabile. Acest principiu, se sub
liniază în răspuns, presupune, în 
primul rînd, participarea absolut e- 
gală în drepturi a tuturor statelor 
europene la lucrările conferinței 
la pregătirea ei.

ROMA 12 (Agerpres). — Președintele Italiei, Giusseppe Sara- gat, a continuat sîmbătă consultările cu liderii politici in vederea formării noului guvern. S-a anunțat că președintele republicii îl va primi duminică dimineața pe fostul premier Mariano Rumor, ceea ce este interpretat de observatori ca un Indiciu că acesta va fi însărcinat să formeze noul guvern. Rumor înclină spre reconstituirea coaliției cu cele două partide care au rezultat din scindarea Partidului Socialist Italian și cu Partidul Republican. Liderii democrat-creștini au declarat că nu doresc ca viitorul guvern s.ă fie monocolor, deoarece o asemenea formulă nu ar dispune de o bază parlamentară sigură. Republicanii au făcut cunoscut că nu vor mai lua parte la guvern, ceea ce complică într-o oarecare măsură sarcina premierului ce va fi desemnat.

BELGRAD 12 (Agerpres). — tn 
comunicatul cu privire la întîlnirea 
consultativă a reprezentanților gu
vernelor țărilor neangajate, dat pu
blicității la Belgrad, se arată, prin
tre altele, că participanții au luat 
notă de eforturile pe care le depun 
marile puteri pentru preintîmpma- 
rea unui conflict armat direct între 
ele, precum și de tendința lor de a 
rezolva conflictele pe calea tratati
velor. Ei au subliniat însă că aceasta 
nu asigură de la sine pacea și inde
pendența pentru toate țările și că la 
rezolvarea problemelor internaționa
le trebuie să participe toate statele.

Afirmîndu-și sprijinul pentru lupta 
eroică a poporului 'detnamez, parti
cipanții și-au exprimat speranța că 
tratativele de la Paris se vor încheia 
cît mai repede posibil cu o soluție 
care să permită poporului vietnamez 
să-și hotărască singur destinul. Ei 
au subliniat că retragerea urgentă și 
necondiționată . a tuturor forțelor 
străine din Vietnamul de sud repre
zintă o premisă pentru rezolvarea a- 
cestei probleme.

întîlnirea a reafirmat, dreptul ina
lienabil al popoarelor care se mai 
află incă sub dominația colonială la 
independență și s-a pronunțat pen
tru luarea unor măsuri concrete care 
să asigure aplicarea Declarației 
O.N.U. cu privire la independența 
acestor popoare.

In comunicat se arată că partici
panții la întîlnire consideră că ocu
parea teritoriului a trei dintre țările 
neangajate constituie o încălcare a 
principiilor O.N.U. și o amenințare

la adresa păcii și cer să fie aplicată 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 cu privire la situa
ția din Orientul Apropiat

Reprezentanții țărilor neangajate, 
se relevă în document, apreciază că 
situația economică a țărilor în curs 
de dezvoltare se înrăutățește datorită 
condițiilor nefavorabile ale relațiilor 
lor economice și comerciale cu alte 
țări.

Comunicatul menționează apoi că 
actuala situație internațională re
clamă activizarea țărilor neangajate 
și a tuturor forțelor care sînt gata 
să acorde sprijin deplin principiilor 
independenței și suveranității, elimi
nării folosirii forței în rezolvarea 
conflictelor dintre statele indepen
dente, dreptului fiecărui popor de a 
hotărî de sine stătător căile și modul 
dezvoltării sale, accelerării dezvol
tării economice și egalității în rela
țiile și colaborarea internațională.

Participanții la întîlnire au făcut 
un schimb de păreri cu privire la di
feritele forme și posibilități pentru 
consultări reciproce regulate și cola
borare atotcuprinzătoare, precum și 
la oportunitatea ținerii, în condițiile 
unor pregătiri corespunzătoare, a 
unei conferințe a șefilor de state și 
de guverne ai țărilor neangajate.

Si

Noi incidente 
în Irlanda de nord
BELFAST 12 (Agerpres). — In ca

pitala Irlandei de nord, Belfast, și 
în orașul Lurgan (comitatul Ar
magh) au izbucnit sîmbătă noi inci
dente între comunitățile protestantă 
și catolică. Acestea s-au produs cu 
ocazia manifestației religioase pro
testante „Gloriosul 12 iulie", care 
sărbătorește victoria militară din 
1690 a regelui protestant Wilhelm de 
Orănia asupra rivalului său catolic 
la tronul Angliei, James al II-lea.

Mai mulți. polițiști, care au în
cercat să pună capăt incidentelor 
dintre catolici și protestanți, au fost 
răniți de „proiecțilele" improvizate 
folosite de ambele părți : pietre, 
sticle etc.

Parisul se
pentru

pregătește
14 iulie

Capitala Franței se pregătește să 
celebreze ziua de 14 iulie în spiri
tul tradițional al acestei mari săr
bători. Parisul este împodobit cu 
steaguri tricolore, care, flutură pe 
principalele clădiri publice și pe ma
iestuoasa Avenue des Champs Ely- 
see, unde va avea loc o mare pa
radă militară. Întreaga Franță aș
teaptă cu însuflețire ziua sărbătorii 
sale . naționale, zi în care acum 180 
de ani poporul Parisului a luat cu 
asalt temuta Bastilie — fortăreață și 
închisoare — simbolul absolutismu
lui și arbitrariului monarhiei. Acesta 
a fost începutul revoluției franceze 
intrate în istorie odată cu Declara
ția drepturilor omului și cetățeanului. 
14 iulie a consemnat un eveniment 
de mare importanță pentru destinele 
poporului francez, pentru dezvol
tarea societății umane.

Parada militară se va desfășura în 
prezența președintelui Republicii,

Georges Pompidou, a altor persona
lități oficiale, a. corpului diplomatic. 
Ea. va fi deschisă de forțe mi
litare aeriene, după care vor urma 
trupele blindate și motorizate, regi
mentul de gardă călare republicană 
din Paris, unități de infanterie și 
elevi ai școlilor militare, în frunte 
cu celebra „Saint-Cyr“.

Parisul se va trezi luni dimineața 
în bubuitul salvelor omagiale de 
artilerie. Seara, cerul său va fi lumi
nat de gigantice focuri de artificii, 
sub care se vor desfășura tradițio
nalele concerte și baluri populare. 
Opera din Paris și Comedia Franceză 
își vor deschide gratuit porțile — la 
matineele din 14 iulie — pentru 
cetățenii capitalei. O parte din ma
nifestările populare au început încă 
în ajunul sărbătorii naționale a Fran
ței.

Paris, 12
Al. GHEORGHIU

agențiile de presă transmit
Joseph Sisco, asistent al 

secretarului de stat al 
S.O., a sosit la 12 iulie la Mos
cova, anunță agenția TASS. Oaspetele 
va avea convorbiri cu reprezentanți 
sovietici pentru un schimb de păreri 
în probleme de interes reciproc. Jo
seph Sisco ă făcut vizite și la Londra 
și Paris, unde a avut convorbiri în 
legătură cu probleme referitoare la 
situația din Orientul Apropiat

Banca centrală a Repu
blicii Chile a anunțat o nouă 
devalorizare a monedei naționale — 
escudo. Este a doua devalorizare efec
tuată în Chile în această lună.

0 delegație guvernamen
tală pakistaneză condusă da 
mareșalul Nur Khan, comandantul șef 
al aviației, membru al Consiliului ad
ministrativ de pe lîngă președintele 
Pakistanului, a sosit la Pekin, Ia invi
tația guvernului R. P. Chineze. La 
aeroport, delegația a fost întîmpinată 
de premierul Ciu En-lai, vicepremierul 
Li Sien.Nien și de alte persoane ofi
ciale chineze.

3JRAtc A
NEW YORK 12 (A- 

gerpres). — Richard 
Ehrhorn, inginer la In
stitutul de radio-comu- 
nicații din St. Peters
burg (Florida), care 
menține contactul prin 
radio cu ambarcațiunea 
construită din papirus 
„RA“, a anunțat că a 
primit o comunicare de 
la conducătorul expe
diției, Thor Heyerdahl. 
In ambarcațiune conti-

/
Cea de-a treia expoziție 

de pictură din țări socia
liste sa deschis la Szczecin (R, P. 
Polonă). Printre cele peste 160 de lu
crări expuse, figurează și picturi sem
nate de artiști plastici români.

Autoritățile nepaleze au 
arestat un număr de 28 de 
persoane, care într‘° declarație 
dată publicității la 9 iulie, au criticat 
o serie 
și externe 
mandu.

publicității la 9 iulie, au cnticțit 
ie de aspecte ale politicii intensa 

a guvernului de la Kat-

nou procedeu de grefăUn cardiacă a fost pus la punct de cunoscutul chirurg brazilian Jesus Zerbini, s-a anunțat la Rio de Janeiro. Procedeul, care constă din introducerea în pieptul pacientului a unei inimi donate alături de cea bolnavă, va fi aplicat în curînd de profesorul Zerbini pe organismul uman. Noua inimă va fi amplasată la extremitatea superioară a cavității pleurale stingi, iar arterele pulmonare și aortele celor două inimi vor fi reunite. Un sistem vascular din material plastic (teflon) va reuni auriculele stingi.
iNFRlNT TALAZURILE

nuă să pătrundă o 
mică cantitate de apă, 
a anunțat Heyerdahl, 
dar nu există primejdia 
de scufundare. In me
saj s-a anunțat că e- 
chipajul internațional 
al ambarcațiunii luptă 
pentru înlocuirea. por
țiunilor din papirus în
muiate de apă, in care 
scop vor fi folosite ba
loturile de papirus us
cat, ce decorează prora.

Echipajul consideră a- 
cum că nu există pri
mejdia unei scufundări 
decît in cazul declan
șării unei furtuni ex
trem de puternice.

Intre timp, spre am
barcațiune se îndreaptă 
iahtul particular „She
nandoah", care a ridi
cat vineri ancora de la 
Fort-de-France (Marti- 
nica) cu scopul de a 
veni în ajutorul echi
pajului lui „RA“.

„Apollo-ll“ cu trei zile
înaintea lansării

răcire a „modulului 
lunar".

După cum relevă a- 
gențiile de presă; 
apropierea zilei lansă-

„Echipajul „Apollo- 
11“ este gata pentru 
îndeplinirea misiunii 
sale. Neil, Michael și 
Edwin au o formă ex
celentă și un moral rii (16 iulie) a sporit 

atît ritmul pregătiri
lor cît și interesul opi
niei publice față de 
importantul eveniment. 
Deși amerizarea ca
binei „Apollo-ll“ este 
prevăzută pentru O- 
ceanul Pacific, echipe 
de recuperare sînt în 
prezent răspîndite și 
în alte puncte ale lu
mii, totalul dispoziti
vului de 
cifrîndu-se 
oameni, 44 
și 9 nave, 
statul Florida aprecia
ză că aproximativ un 
milion de persoane

foarte bun". Aceste 
declarații au fost fă
cute vineri de docto
rul Charles Berry de 
la centrul spațial de 
la Cape Kennedy, 
după examenul medi
cal, efectuat celor trei 
cosmonauți. Verifica
rea „modulului lunar", 
care a avut loc în a- 
ceeași zi, a scos în 
schimb la iveală unele 
mici deficiențe ale 
acestuia. Printre pro
blemele care trebuie 
soluționate pînă la 
lansare figurează în
locuirea lichidului de

recuperare 
la 6 927 de 
de avioane 
Politia din

vor asista la lansare și 
că în apropiere de 
cosmodrom vor stațio
na aproximativ 350 000 
de automobile.

In legătură cu apro
piatul zbor al navei 
spațiale „Apollo-ll“, 
specialistul american 
dr. Wernher von 
Braun și-a exprimat 
încrederea că el va fi 
încununat de succes. 
Acest zbor, a spus von 
Braun, va fi urmat de 
două sau trei noi ten
tative de debarcare pe 
Lună, în cursul cărora 
astronauții americani 
vor rămîne de fiecare 
dată cîte două sau 
trei zile pe suprafața 
satelitului natural al 
Pămîntului.

Formația de cîntece și 
dansuri românești „Oltul" 3 
prezentat în continuarea turneului său 
în Belgia, un spectacol la „Casa Co
munală" din localitatea de Panne, im
portant centru turistic.

Navigatorul solitar, DonaId 
Crowhurst, care efectua cu ambar
cațiunea sa „Teignmouth Electron" 
ocolul Pămîntului, este considerat a- 
cum pierdut și căutarea lui a fost 
abandonată.

fii 15-lea congres jubiliar 
al comitetelor naționale 
pentru Europa ale UNICEF 
(Fondul O.N.U. pentru copii) a luat 
sfîrșit la Varșovia.

Guvernul peruvian a ela
borat un plan Pentru dezvoltarea 
și valorificarea producției de petrol a 
țării. Potrivit unui purtător de cuvînt 
al întreprinderii petroliere, guvernul 
va investi suma de cinci milioane do
lari pentru construirea unei conducte 
de gaze, a unei întreprinderi de în
grășăminte chimice și instalarea a 
două noi rafinării. Conducta de gaze 
va lega orașul Talara cu capitala țării 
pe o distanță de 1 300 km.

Cosmonautul american 
Franck Borman ® declarat după 
încheierea vizitei făcute în Uniunea 
Sovietică : „Am fost primiți cu o căl
dură sinceră. A fost o călătorie admira
bilă". La conferința de presă care a 
avut loc pe aeroportul Kennedy, cos
monautul american și-a exprimat spe
ranța că Uniunea Sovietică și Statele 
Unite vor colabora în cucerirea Cos
mosului.
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ECRAN
© PRACTICI 
DANTE

DEGRA

l Pare de necrezut, dar este 
adevărat. La granița dintre Co- 

| lumbia și Brazilia se practică 
traficul de sclavi. în urma sesi- 

I zărilor făcute în legătură cu 
| aceasta, guvernul de la Bogota 

a deschis o anchetă. Potrivit 
I afirmațiilor martorilor oculari. 
I în regiunea de frontieră negus

torii de cauciuc „vînd" indieni 
I care sînt puși să lucreze în con- 
. diții inumane pe plantații. Pen- 
' tru a nu fugi, aceștia sînt ținuți 
I în țarcuri speciale și însemnați 

cu flerul roșu pentru a putea fi 
I ușor recimoscuți de proprietarii 
I respectivi. Cele relatate mai sus 

par extrase dintr-o cronică de 
I acum cîteva sute de ani. Și cu 
. toate acestea, faptele se petrec 

în anul 1969, anul atomului și al 
I asaltului spre Lună ! De altfel, 

nu este prima dată cînd astfel de 
' informații ajung la urechile lu- 
i mii civilizate. Cu mai puțin de 

o lună în urmă, în presă răzba
teau știri despre descoperirea 
unei colonii de sclave în statul 
brazilian Minas Gerais. Știrile

■ au suscitat o emoție considera
bilă în opinia publică braziliană, 
într-adevăr, în ciuda efortu
rilor deosebite ale autorităților, 
pe teritoriul Braziliei continuă 
să se practice un veritabil trafic 
de sclavi. Traficanții îi atrag pe 
muncitorii nevoiași în sudul tă
rii, promițîndu-le o rapidă îmbo
gățire. O dată ajunși la desti
nație, aceștia sint vînduți unor 
mari latifundiari.

America Latină nu constituie 
singura regiune a globului unde 
mai au loc astfel de practici de
gradante. Datele furnizate de 
O.N.U. arată că traficul cu sclavi 
poate fi intîlnit și pe „Coasta 
Piraților" din Peninsula Ara
bică, în centrul Africii, în Po- 
linezia. Societatea pentru aboli
rea sclaviei a anunțat la Londra 
că în lume mai trăiesc încă 2 
milioane de oameni în stadiul 
sclaviei clasice. Este evidentă 
necesitatea adoptării unor mă- ) 
suri hotărîte din partea guver
nelor interesate, precum și din 
partea O.N.U. și a altor orga
nisme internaționale pentru a 
se stirpi definitiv această prac
tică inumană, moștenire a co
lonialismului.

© ESCALADĂ DIPLO
MATICĂ ÎN GIBRALTAR

| Agențiile de presă anunțau zi
lele trecute că guvernul de la 

' Madrid a lansat o nouă ofensivă 
i în „războiul nervilor" pe care-1 

duce împotriva autorităților en
gleze din Gibraltar, și anume, a 
oferit naționalitatea spaniolă tu
turor locuitorilor „stîncii" care 
vor fi dispuși să se mute în 
Spania. Mai mult, ministrul in
formațiilor, Manuel Fraga Iri- 
barne, a declarat că vor fi acor
date „cele mai substanțiale a- 
vantaje" celor care vor între
prinde un asemenea pas. Obiec
tele personale, mașinile vor pu
tea fi transferate în Spania fără 
plata taxelor de import, vor fi 
recunoscute titlurile universita
re, ș.a.m.d.

Reacția britanică nu s-a lăsat 
așteptată. Foreign-Office-ul s-a 
grăbit să califice hotărîrea gu
vernului spaniol drept „presi
une psihologică". Unele ziare 
engleze sînt de părere că acest 
nou pas in escalada diplomatică 
pe care Madridul o întreprinde, 
are ca scop să ofere un atu su
plimentar Spaniei, cînd O.N.U. 
va lua în discuție problema Gi- 
braltarului. Rămîne de văzut 
citi dintre locuitori vor da curs 
ofertelor lansate și cîți vor dori 
să rămînă mai departe supuși al 
coroanei britanice.

?■ B.
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