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Vineri, 30 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii Gheorghe A- 
postol și Manea Mănescu, au sosit într-o vizi' 
tă de lucru in județul Cluj pentru a se consta
tul cu activul de partid și de stat, cu oamenii 
muncii din industrie și agricultură, cu intelec
tualii, despre felul cum sînt îndeplinite sarci
nile trasate de cel de-al IX-lea Congres și de 
Confeiința Națională a P.C.R., de ultimele ho- 
tăriri ale partidului și statului nostru.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU LA TURDA
Dragi tovarăși,

Doresc, mai întîi, să vă 
mulțumesc pentru primirea 
călduroasă pe care ne-ați fă- 
cut-o, pentru manifestarea 
caldă a sentimentelor față de 
partidul nostru, față de con
ducerea sa, față de politica sa 
marxist-leninistă. în acestea 
noi vedem o expresie a în
crederii dv. nestrămutate, ca 
și a întregului nostru popor, în 
partidul comunist, în Comite
tul său Central, care duc o po
litică ce pornește neabătut de 
la interesele fundamentale ale 
întregului nostru popor și co
respunde pe deplin acestor in
terese, cauzei socialismului. 
(Aplauze puternice).

Totodată, dați-mi voie să vă 
transmit dv., tuturor locui
torilor municipiului Turda, 
felicitări și un salut din inimă 
călduros, din partea Comite
tului Central, Consiliului de 
Stat și a guvernului patriei 
noastre. (Aplauze, urale).

Am vizitat azi una din u- 
zinele dv., aflată în plină dez
voltare. Am ascultat pe to
varășii care au luat aici cu- 
vîntul și ne-au înfățișat as
pecte -6in realizările lor, as
pecte ale eforturilor eroice pe 
care le depun colectivele de 
oameni ai muncii din între
prinderile Turdei pentru a da 
viață planului cincinal, a în
deplini sarcinile ce le revin 
în cadrul programului de în
florire a patriei, elaborat de 
partid. Comitetul Central 
al partidului apreciază în 
mod deosebit activitatea 
pe care o desfășoară co
lectivele muncitorești din 
acest vechi centru al clasei 
muncitoare din țara noastră 
și lp urează tuturor 
succese în această 
(Aplauze, urale).

Am ascultat pe directorul 
Liceului „Mihai Viteazul", care 
ne-a vorbit despre preocupa
rea cadrelor didactice ale 
acestui liceu ca și din celelalte 
licee și școli din Turda pentru 
educarea copiilor, a tineretu
lui în spiritul ideilor mărețe 
ale socialismului, ale patrio
tismului socialist, al frăției 
și solidarității internaționalis
te cu toate popoarele care 
luptă pentru socialism, pentru 
progres social și pentru pace. 
Ne-am putut da seama de re
zultatele acestei activități edu
cative în felul în care tineretul 
din municipiu își manifestă în
crederea și atașamentul față 
de partidul nostru, față de po
litica sa, știind că aceasta le

noi și noi 
activitate.

(Continuare în pag. a-VII-a)

TURBINE DE 178 MW

ION D DANCEA

VAGONUL Sil. 45 000

(Continuare în pag. a IlI-a)

mașini re- 
fabricarea 
subansam-

CAROL BORA, 
subredacția 

Scînteii tineretului
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I. D.

Apartamente

diversificate

ducție a anului 1945. Numai 
anul acesta harnicul colectiv 
arădean a asimilat 12 tipuri 
noi de vagoane.
K

asigură viitorul fericit. (A- 
plauze).

Doresc să exprim tuturor 
cadrelor didactice felicitări și 
să le urez noi succese în ac
tivitatea lor, să-i felicit tot
odată și pe tineri pentru sîr- 
guința cu care învață spre a-și 
însuși cele mai noi cuceriri ale 
științei, o cultură bogată, ști
ind că numai așa vor putea 
deveni buni cetățeni ai patriei 
noastre, capabili să ducă mai 
departe făclia dreptății, a li
bertății și progresului ma
terial și spiritual, să ridice 
România socialistă pe culmile 
tot mai înalte ale civilizației. 
(Aplauze, urale).

In Turda trăiesc și mun
cesc laolaltă muncitori și 
intelectuali români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți. De altfel, împreună ei au 
făurit, de-a lungul veacurilor, 
tot ceea ce există pe aceste 
meleaguri. împreună ei au 
reușit să obțină mari succese 
în anii construcției socialiste 
și împreună ei înfăptuiesc 
sarcinile trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
contribuie ca țara noastră să 
devină tot mai bogată, iar 
viața poporului — tot mai îm
belșugată. în această unitate 
și muncă înfrățită a poporului 
constă forța de neînvins a 
patriei noastre socialiste. (A- 
plauze puternice).

Putem să privim, pe drept 
cuvînt, cu mîndrie la ceea ce 
am înfăptuit în acești ani. 
Sînt lucruri care vorbesc des
pre hărnicia muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, a în
tregului popor, despre capaci
tatea oamenilor muncii ca, 
odată deveniți stăpîni pe 
soarta lor și avînd posibilita
tea de a-și făuri în mod liber 
și conștient propriul destin, să 
transforme în mod radical în
treaga viață și întreaga în
fățișare a țării noastre. Sînt 
realizări care fac cinste po
porului român și arată că el 
își îndeplinește sarcina pri
mordială — de a obține suc
cese cît mai mari în construc
ția socialistă, aducînd în acest 
fel o contribuție activă la 
cauza generală a socialismu
lui în întreaga lume. (Aplauze, 
urale).

Este adevărat că în munca 
noastră am avut si avem și 
lipsuri. Nu o dată partidul, 
conducerea sa s-au referit la 
asemenea lipsuri, greșeli sau 
neajunsuri, le-au dezvăluit și 
criticat public, chemînd p^* 
tidul, întregul popor să 
neze pentru lich’

însoritele meleaguri ale ju
dețului Cluj, ridicate în anii 
socialismului la noi străluciri, 
prin hărnicia înfrățită a oa
menilor muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități 
și care le-au situat printre 
puternicele cetăți ale indus
triei, culturii și științei româ
nești au trăit clipe de una
nimă bucurie.

Orele 9,30. La Intrarea în 
județul Cluj așteaptă mii de 
oameni din Cîmpia Turzii și 
comunele vecine care salută 

grabnică, spre a așeza pe te
melii cît mai trainice xprocesul 
de făurire a unei vieți tot mai 
bune, de lărgire continuă a 
democrației socialiste, îneît 
fiecare cetățean să se bucure 
din plin de roadele socialis
mului. Știți bipe că parti
dul nostru este acela care 
a luat inițiativa și'își mani
festă hotărîrea de a face totul 
pentru ca niciodată să nu se 
mai repete greșelile, neajun
surile sau unele abuzuri să- 
vîrșite în trecut — de a face 
totul pentru întărirea legali
tății socialiste, pentru înfăp
tuirea principiilor umanismu
lui, asigurînd participarea 
activă a tuturor cetățeni
lor patriei la elaborarea 
și traducerea în viață, din 
convingere și în mod conștient 
a politicii partidului. în a- 
ceasta, tovarăși, constă esența 
democratismului nostru socia
list. (Aplauze puternice).

Partidul Comunist Român, 
acționînd pentru dezvoltarea 
continuă a societății socialiste 
în patria noastră, pentru ridi
carea nivelului de viață al 
poporului, dorește și este ho- 
tărît să întărească neîncetat 

cu ovații și urale puternice 
sosirea conducătorilor de par
tid și de stat. Tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid și 
președinte al Consiliului popu
lar județean aduce conducă
torilor de partid și de stat sa
lutul și urarea „Bun sosit în 
județul Cluj !“. Se află de față 
membri ai Comitetului jude
țean de partid, ai Consiliului 
popular județean, ni^rneroși 
activiști ai organelor locale de 
partid, de stat și obștești. Pîi- 

prietenia, cooperarea și co
laborarea cu toate țările so
cialiste, știind că această uni
tate și colaborare constituie o 
chezășie a mersului înainte al 
fiecărei țări socialiste, un iz
vor al forței întregului sistem 
socialist mondial. (Aplauze, 
urale).

Noi considerăm drept o ne
cesitate ca între țările socia
liste să se dezvolte relațiile 
de prietenie și unitate, să se 
multiplice legăturile, să se 
facă schimburi de experiență 
în toate domeniile de activi
tate îneît fiecare popor să poa
tă prelua din această expe
riență ceea ce consideră bun 
și util pentru el spre a îm
bunătăți activitatea de con
struire a orînduirii socialiste. 
Noi așa procedăm, și așa vom 
proceda în continuare. Desi
gur, în ceea ce privește țara 
noastră, cel ce cunoaște cel 
mai bine realitățile României 
este poporul român, Partidul 
Comunist Român, conducerea 
sa, și numai noi putem stabili 
cum să acționăm, cum să or
ganizăm mai bine viața

de fiori 
expresie a 
recunoștinței 

pe care 
din acest colț al

nea și sarea acestei veri rod
nice de muncă sînt oferite 
înalților oaspeți, o dată cu bu
chete 
ca 
si 
te 
cii 
triei o poartă conducătorilor 
României socialiste.

Intîlnirea cu oamenii mun
cii din județul Cluj începe sub 
semnul unanimității de gînd, 
simțire și voință, a miilor de 
oameni veniți să-și exprime 

proaspete, 
dragostei 

înflăcăra- 
oamenii mun- 

pa-

Cu nețărmurită dragoste întîmpină cetățenii orașului Turda pe 
conducătorii de partid și de stat.

Aspect din timpul marii adunări populare din orașul Cluj.

O
o
G

hotărîrea lor de a înfăptui 
neabătut politica internă și 
externă a partidului nostru 
comunist, adeziunea lor de
plină la inițiativele înțelepte 
ale partidului nostru, menite 
să consolideze relațiile inter
naționale 
comuniste 
prietenia 
cialiste.

Prim popas la „Industria

___in ici- _ 
dintre partidele © 
și muncitorești, 

dintre țările so-

Q

Q
©

O

damfcntal relațiile social-eco- 
nomice la sate. Orientînd în 
mod permanent agricultura 
socialistă pe calea dezvoltării 
intensive și multilaterale a 
producției, partidul și guver
nul au inițiat un ansamblu de 
măsuri care, aplicate, au dus 
la creșterea simțitoare a pro
ducției agricole, la îmbunătă
țirea ei calitativă. Investițiile 
au fost orientate in principal 
în direcția înzestrării agricul
turii cu 
gricole, 
du stria 
sfîrșitul 
tura va .
96 000 tractoare, revenind 106 
ha teren arabil pe un trac
tor fizic. Numărul combinelor 
va ajunge la 57 000. Sistema 
de mașini a fost continuu per-

O

©

tractoare și mașini a- 
produse de către in- 
noastră socialistă. La 
acestui an, agricul- 
dispune de aproape

PESTE
PREVEDERI

Marca Uzinei „Unio"- 
Satu Mare este cunoscută 
și apreciată pentru calita
tea utilajelor pe care le 
produce. Pînă la 27 august 
a.c. valoarea producției su
plimentare realizată aici se 
ridică la aproape 14 mili
oane lei. Constructorii săt
măreni au realizat peste 
plan 9 locomotive de mină, 
3 transportoare șerpuitoa
re, 11 ventilatoare etc. Ur
mare favorabilă a măsuri
lor de organizare științifică 
a producției și a muncii 
este suma de 5,7 milioane 
lei economii la prețul de 
cost al produselor.

VASILE MOINEAGU

PENTRU PORȚILE DE FIER
Constructorii de 

șițeni au început 
primelor piese și 
ble ale turbinelor de 178 MW 
destinate viitoarei hidrocen
trale de la Porțile de Fier. 
Specialiștii uzinei au trecut 
la fabricarea segmepților sta
torului turbinei și a servo
motoarelor. iar Institutul de 
proiectări electroenergetice 
de pe lingă uzină a predat 
întreaga documentație nece
sară construirii statorului și 
a aparatului director.

în scopul realizării unor 
agregate la nivelul tehnicii 
mondiale. în uzină a luat 
ființă un laborator de cerce
tare, care studiază probleme- 

fabricației și funcționării

Pe poarta Uzinei de vagoa
ne Arad a ieșit zilele trecu
te vagonul de marfă cu nr. 
45 000. Un calcul semnificativ: 
uzina a expediat magistrale
lor de fier din țară și străi
nătate un tren lung de peste 
600 kilometri (echivalent cu 
distanța Arad-București sau 
Arad-Suceava), și realizează 
în numai 4 zile întreaga pro- 

ploare cunoaște chimizarea 
producției — una din direc
țiile hotărîtoare de intensifi
care a agriculturii. în trecut, 
aplicarea îngrășămintelor chi
mice era un fenomen rar. în 
1947, de pildă, exista o sin
gură secție pentru fabricarea 
siiperfosfatului în condiții ru
dimentare la Uzina din Valea 
Călugărească, iar producția 
de îngrășăminte cu azot era 
practic inexistentă. Prin dez
voltarea industriei chimice, 
agricultura a primit an de an 
cantități tot mai importante 
de îngrășăminte chimice. 
Dacă în 1950 consumul de în
grășăminte la un hectar ara
bil era de 0,6 kilograme, în 
1968 a ajuns la 64 kg expri
mate în substanță activă, iar 
în 1975, consumul de îngră
șăminte chimice aproape se 
va dubla în comparație cu 
prezentul.

Așa cum s-a subliniat și la 
recenta Consfătuire a griului, 
satisfacerea acestor factori a 
determinat nivelul relativ ri
dicat al producției medii de 
păioase obținută în condițiile 
acestui an excesiv de sece
tos. Comparativ cu anii 1945 
și 1947, cînd s-au înregistrat 
asemenea condiții de secetă, 
anul acesta producția de grîu 
a fost mai mare cu peste 1 000 
kilograme, ceea ce a permis 
ca la fondul central al statu
lui să se predea pește 90 la 
sută din prezumtiv.’

Cunoscîndu-se rolul de sea
mă în obținerea de producții 
sporite și constante ce revi
ne lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare și îndeosebi iriga
țiilor, amenajările pentru iri
gații și îndiguirile au concen
trat cea mai mare parte a in
vestițiilor din fondurile sta
tului și ale unităților agrico- 

agregatelor, au fost confec
ționate unele instalații spe
ciale, standuri de probe etc.. 

Conducerea întreprinderii 
analizează săptămînal pro
gramul de livrarea utilajelor 
conform graficelor stabilite, 
în felul acesta, ne informea
ză inginerul Iosif Opriș. di
rectorul general al uzinei, 
în afara celor 4000 tone de 
echipamente hidroenergetice 
expediate deja pînă la sfîr
șitul anului viitor se vor 
livra toate piesele și suban- 
samblele pentru cele 3 tur
bine de 178 MW necesare 
„avanpremierei" de la Por
țile de Fier.

În cadrul ansamblului de 
locuințe Brazda lui Novac din 
Craiova, a început construc
ția primului bloc experimen
tal din categoria locuințelor 
diversificate: parter, 4 etaje, 
cu 30 de apartamente. Blocul 
face parte din categoria celor 
cu apartamente formate din 
2 camere.

Un nou obiectiv
în construcție

La Combinatul de cauciuc 
sintetic din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a început con
strucția unui nou obiectiv j 
instalația de mărire a capaci
tății de fabricare a stirenului, 
materie primă din care se ob 
ține polistirenul. Prin darea 
în funcțiune a acestei instala
ții, se va dubla producția di
feritelor sortimente de poli- 
stiren.

CONSTANTIN BUTE 
subredacția 

Scînteii tineretului" 
din Bacău
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sîrmel", puternică unitate in- 
dustrială a județului, în ne
contenită dezvoltare, care și-a 
cucerit an de an un bine me
ritat prestigiu prin produsele 
de calitate, prin energia cu 
care harnicul colectiv de aici 
promovează noul, inițiativele 
îndrăznețe. Aici, oaspeții sînt 
salutați de Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, 
de Ion Oniga, secretarul Co
mitetului orășenesc de partid, 
Ion Stanatiev, directorul ge
neral al întreprinderii, de alte 
cadre de conducere.

Directorul general al uzinei 
informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că de la ul
tima sa vizită și pînă acum 
colectivul de muncitori și teh
nicieni de la „Industria sîr- 
mei“ și-a făcut cu cinste da
toria, obținînd în primele 8 
luni ale anului o creștere de 
peste 8 la sută a valorii pro
ducției globale și o producție 
marfă suplimentară de peste 
63 milioane lei față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Cel 
mai important merit pentru 
aceeași perioadă, marcată prin 
vizita de anul trecut a tovară
șului Ceaușescu, îl constituie 
începerea construcției unor noi 
obiective deosebit de impor
tante printre care : trăgătoria 
de oțel tare, fabrica de ca
bluri de tracțiune, secția de 
flux de sudură. Tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Gheorghe 
Apostol și Manea Mănescu se 
opresc mai întîi în vasta hală 
a trăgătoriei de oțel tare, o 
construcție modernă sprijinită 
pe piloni de beton, cu lumina
toare gigantice, cate a fost ri
dicată, ca și celelalte obiective, 
într-un ritm și timp record.

Directorul general și ceilalți 
specialiști, de la beneficiar la 
constructori, prezintă parame
trii acestei noi unități care va 
dispune de o dotare modernă, 
aproximativ jumătate din uti
laje fiind livrate de industria 
românească.

In ce privește fabrica de 
cabluri de tracțiune, conducă
torii întreprinderii informează 
ca încă pînă la sfîrșitul acestui 
an se preconizează intrarea 
noii unități în probe tehnolo
gice. De o atenție deosebită se 
bucură și celelalte obiective 
aflate în construcție, noul la
minor, care va fi unul dintre 
cele mai moderne atît în ceea 
ce privește capacitatea cît și 
vitezele de laminare. Anul vi
itor — informează directo
rul general — ne-am .propus 
să producem 6 000 de tone de 
laminate. In ansamblu, capa
citatea de producție a •uzinei 
se va dubla, iar investițiile se 
vor amortiza într-un timp 
scurt. „Nimic nu vă împie
dică să reușiți", remarcă to
varășul Ceaușescu.

în continuare sînt vizitate 
laminoarele în producție, sec
ția de bare trase. Conducătorii 
de partid și de stat discută cu 
specialiștii și muncitorii a- 
cestei secții despre calitatea 
produselor care sînt expuse 
la intrarea în fiecare secție.

Vizita prilejuiește calde și 
emoționante momente de în
tâlnire cu muncitorii uzinei 
care înconjoară cu dragoste pe 
tovarășul ,Nicolae Ceaușescu și 
pe ceilalți conducători de par
tid și de stat, aclamîndu-i, ex- 
primîndu-și prin manifestări 
grăitoare bucuria de a-i ve
dea din nou printre ei. Se ros
tesc cuvinte de salut, oamenii 
transmit din adîncul inimii u- 
ralele : „Să ne trăiți, tovarăși 
dragi !M, „Facem zid în jurul 
partidului", „Sîntem mai uniți 
și mai hotărîți ca oricînd".

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru a- 
ceastă nouă vizită, pentru gri
ja pe care conducerea partidu
lui și statului nostru au pur
tat-o permanent dezvoltării 
întreprinderii, directorul ge
neral ION STANATIEV expri
mă angajamentul întregului co
lectiv de a ridica pe noi trepte 
de calitate producția, de a lup
ta cu toată energia pentru în
deplinirea sarcinilor pe care 
partidul și statul nostru le vor 
încredința și de aici înainte 
muncitorilor și specialiștilor 
uzinei. El exprimă în numele 
întregului colectiv adeziunea 
deplină, fermă, la politica in
ternă și externă a partidului 
și statului nostru, închinată 
în întregime slujirii interese
lor vitale ale poporului nos
tru.

In ovațiile celor peste 3 000 
de muncitori adunați în curtea 
uzinei, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, luînd cuvîntul 
în încheierea vizitei, a spus:

Doresc, în primul rînd, să 
vă mulțumesc pentru primi
rea călduroasă făcută, pentru 
cuvintele exprimate de direc
torul general al uzinei. In 
toate acestea noi vedem o ma
nifestare a încrederii în po
litica mafxist-leninistă a parti
dului nostru, politică ce co
respunde pe depljn năzuințe
lor și intereselor vitale ale 
poporului român, cauzei so
cialismului.

Dați-mi voie să vă transmit 
dv., întregului colectiv al a- 
cestei uzine, un salut călduros 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului și să vă fe
licit din toată inima pentru 
rezultatele bune obținute în 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primii doi ani ai cin
cinalului și pe cele opt luni 
ale acestui an.

Am vizitat, după cum știți, 
de mai multe ori uzina dv. De 
fiecare dată am putut constata 
că acest harnic colectiv de 
muncitori, tehnicieni, .ingineri 
— în care peste jumătate sînt 
membri ai partidului comu
nist — își îndeplinește cu 
cinste sarcinile care ii revin . 
și obține an de, an, lună 
de lună, rezultate tot mai bune

în dezvoltarea uzinei, în spo
rirea și îmbunătățirea calită
ții producției. Am rămas im
presionat de ritmul rapid în 
care se realizează planul de 
investiții și apreciem perspec
tiva ca toate unitățile aflate 
aci în construcție să poată fi 
date în producție cu cîteva 
luni mai înainte de termen. 
De asemenea, am putut con
stata cu satisfacție că secțiile 
care au intrat în trecut în 
producție lucrează acum la 
întreaga lor capacitate. Sînt 
rezultate foarte bune, tova
răși, care arată ce colectiv 
minunat reprezentați dv., ce 
capacitate și ce forță are a- 
cest colectiv, ca, de altfel, în
treaga noastră clasă munci
toare, care știe că numai prin 
munca ei unită își poate făuri 
în libertate un viitor demn, 
fericit, socialist.

Vă asigur, tovarăși, că con
ducerea partidului nostru, gu
vernul țării vor face totul 
pentru a asigura mersul tot 
mai rapid înainte al Româ
niei pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste, pe dru
mul creării bazei materiale 
necesare trecerii la făurirea 
comunismului în patria noas
tră. Sîntem hotărîți să mili
tăm neobosit pentru întări
rea prieteniei cu toate țările 
socialiste, pentru depășirea 
momentului greu care s-a 
creat în urma evenimentelor 
din Cehoslovacia. In mod 
consecvent noi pornim de la 
faptul că datoria comuniștilor 
este de a face totul pentru a 
înlătura divergențele, pentru 
a găsi căi de colaborare și de 
întărire a unității partidelor 
comuniste și țărilor socialiste, 
în măsura în care fiecare din 
țările socialiste se va dezvolta 
și va deveni mai puternică, 
în măsura în care se va întări 
colaborarea și unitatea dintre 
ele se poate asigura succesul 
luptei noastre împotriva for
țelor imperialiste, succesul 
luptei pentru victoria cauzei 
socialismului, pentru pace în 
lume.

încă o dată în încheiere, vă 
urez din toată inima, noi și 
noi succese în activitatea dv. 
Vă doresc, tovarăși, multă să
nătate și multă fericire.

Conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre 
orașul Turda, nume adînc gra
vat în memoria poporului nos
tru, important .centru indus
trial al județului Cluj și al 
întregii Transilvanii. Nume
roase edificii, un întreg car- 
ftier nou a schimbat peisa
jul urbanistic al Turzii, 
înnoindu-1, punîndu-1 sub 
semnul vremii noastre. Sîn
tem în noul cartier Opri- 
șani, ridicat în ultimii ani, 
pentru mii de familii de mun
citori. Acestea, toată suflarea 
orașului, ca și miile de săteni 
din- satele învecinate au ieșiț 
astăzi cu rrjic., cu mare, sări .în
tâmpine pe oaspeți.

„Vrem să-i spunem tovară
șului Ceaușescu. ne declară 
muncitorul IOSIF BlNDEAN 
că sîntem mîndri de politica 
partidului și statului nostru, 
că simțim în ea voința între
gului nostru popor". Sînt gîn- 
durile formulate nu de un sin
gur om, ci de miile de oameni 
care au construit un zid ne- 
sfîrșit de trupuri de-a lungul 
șoselei pe care trecea coloana 
de mașini. Flori, steagurile 
partidului și ale patriei, cu 
urale care își împletesc ecou
rile pe kilometri întregi, 
Turda îi întâmpină cu unani
mă bucurie pe conducătorii de 
partid $i de stat, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuarea vizitei, oas
peții se opresc la întreprinde
rea „Electroceramica", puter
nică unitate industrială, apă
rută în anii noștri, a cărei 
dezvoltare este legată de șan
tierele luminii, de ofensiva e- 
lectrificării. Acestei ofensive 
creatoare se datorează faptul 
că întreprinderea, deși vetera
nă în producția de electroizo- 
latori ceramici are în conti
nuare aspectul unui vast șan
tier.

Directorul fabricii, ION MO- 
RARU, adresează oaspeților un 
vibrant salut, în care dă glas 
bucuriei întregului colectiv de 
muncă pentru cinstea de a-i 
avea alături în acest moment, 

.cînd întreprinderea capătă noi 
și vaste proporții.

La intrarea în uzină. în 
fața unor panouri, a machetei 
viitoarelor obiective, sînt pre
zentate oaspeților sectoarele 
de bază ale uzinei, tehnologia 
de fabricație a izolatorilor pen
tru rețelele electrice.

Se vizitează apoi șantierul 
noilor spații de producție. Hala 
nouă de porțelan întinsă pe o 
suprafață de peste 28 000 mp, 
se află în faza de finisaj. A- 
ceasta va fi dotată cu utilaje 
de mare tehnicitate, între care 
cuptoare tunel. atomizoare 
pentru prepararea pulbere! de 
presare, standuri de încercări 
pentru înaltă tensiune, în care 
se vor putea atinge valori de 
peste două milioane volți. Prin 
punerea în funcțiune a acestor 
noi capacități, producția de e- 
lectroizolatori aproape că se 
va dubla. Sînt în curs studii 
pentru asimilarea unor materii 
prime noi cu proprietăți supe
rioare ca termoceramit, steatit 
și altele.

în timpul vizitei prin secții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de stadiul lucrări
lor de construcții, de termenele 
cînd vor fi date în producție 
noile obiective industriale.

La despărțire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează co
lectivului întreprinderii noi 
succese în realizarea obiecti
velor propuse în plan, în în
treaga activitate creatoare a 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de aici.

MARELE MITING DIN CENTRUL 
MUNICIPIULUI TURDA

Orașul în care ard zi și 
noapte cuptoarele, orașul care 
trimite țării pîinea cea de toa- 

• te zilele a construcției — ci
mentul — Turda, orașul istoric 
și orașul nou, Turda miilor de 
constructori harnici, pulsează 
șî în aceste clipe ca o singură 
inimă primindu-i în inima sa 
pe conducătorii de partid și de 
stat în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Piața centrală a orașului 
este tixită de oameni, toți ce
tățenii din Turda și din îm
prejurimi, adunați într-un 
miting de adeziune deplină, 
salută : „Noi cu toții facem 
zid lîngă tine drag par
tid". Aceste cuvinte care s-au 
Scandat că un jurămînt în în
treaga țară și-au găsit un fier
binte ecou și aici. Ca și cimen
tul de Turda care leagă cără
mizile construcțiilor noastre, 
hotărîrea și voința acestor oa
meni este una singură : „Ne 
legăm cu jurămînt să apărăm 
aepst pămînt".

Deschizînd mitingul, tovară
șul ION VEDEAN. prim se
cretar al Comitetului munici
pal Turda al P.C.R., a spus :

Comuniștii, toți oamenii 
muncii, români, maghiari, ger
mani din municipiul Turda, 
își manifestă bucuria de a vă 
primi în mijlocul lor pe d im- 
neaVoastră. iubiți conducători 
ai partidului și statului, și vă 
urează din adîncul inimii : 
bine ați venit.

Dînd glas sentimentelor 
muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor turdeni, reafir
măm cu acest prilej deplina 
noastră adeziune față de poli
tica marxist-leninistă a Par
tidului Comunist Român, care 
slujește cu devotament po
porul nostru și ne conduce cu 
mînă sigură pe drur^il con
struirii socialismului și comu
nismului. Ne exprimăm încre
derea nestrămutată în Comi
tetul nostru Central, în capa
citatea sa de a conduce cu în
țelepciune, principialitate și 
consecvență destinele patriei 
noastre socialiste. Ne mani
festăm totodată, recunoștința 
pentru contribuția de nepre
țuit pe care dv., tovarășe 
Ceaușescu. o aduceți la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
partidului, pentru neobosita 
activitate pe care o consacrați 
propășirii României, realizării 
nobilelor idealuri ale socialis
mului.

Militând neabătut pentru 
traducerea în viață a progra
mului stabilit de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națio
nală a partidului, colectivele 
de muncă din întreprinderile 
municipiului Turda au dat e- 
conomiei naționale peste plan 
în perioada scursă din acest 
an, produse în valoare de 27 
milioane lei ; în același timp, 
cheltuielile de producție au 
fost reduse cu 9 milioane lei 
și s-au realizat beneficii în 
valoare de 8 500 000 lei. Apli- 
cînd consecvent politica de 
industrializare socialistă a 
țării, partidul și guvernul 
acordă un sprijin substanțial 
dezvoltării unităților industri
ale din Turda. Ca urmare a 
importantelor investiții alocate 
de stat, volumul producției 
crește an de an. Astfel, fabrica 

'„Victoria socialistă", mărită 
și modernizată, produce astăzi 
de zece ori mai mult decît în 
anul 1938. Fabrica de sticlărie 
și-a triplat producția. Uzina 
chimică, întreprinderea de 
materiale izolante și finisat și 
fabrica „Electroceramica" se 
află și ele în plină dezvoltare, 
producția lor crescînd conti
nuu. Pe lîngă fabricile vechi 
și-au făcut apariția unități in

dustriale noi, cu tehnologie 
modernă, ca întreprinderea de 
prefabricate de beton, Fabrica 
de materiale refractare 
„9 Mai", precum și o modernă 
unitate de prelucrare a lap
telui.

Contribuind la dezvoltarea 
relațiilor economice ale țării 
noastre, industria municipiu
lui Turda livrează pentru ex
port aproximativ a zecea parte 
din producția realizată. O con
tribuție de seamă la dezvol
tarea economică a municipiu
lui nostru aduc întreprinderile 
agricble de stat „Mihai Vitea
zul" și membrii cooperativelor 
agricole de producție „Poiana" 
„Mihai Viteazul", „Unirea” și 
„Turda Nouă". Ca urmare a 
grijii acordate de partid îm
bunătățirii condițiilor de trai 
ale oamenilor muncii, în mu
nicipiul nostru a fost cons
truită o modernă fabrică de 
pîine, o policlinică bine în
zestrată, o clădire nouă pen
tru poștă și telefoane, au fost 
date în folosință 2 500 de a- 
partamente, aproape o suta de 
săli de clasă, patru complexe 
Comerciale și alte unități. 
Municipiul Turda va cu
noaște în continuare o dezvol
tare rapidă și armonioasă. 
Anul acesta ne-au fost alocate 
pentru investiții 250 de mi
lioane lei. Pentru toate aces
tea. cetățenii Turdei își ex
primă profunda recunoștință 
față de partid și guvern.

Asigurăm, totodată, condu
cerea partidului că vom munci 
cu avînt și abnegație, cu toată 
capacitatea noastră, pentru a 
da viață sarcinilor ce ne re
vin din programul de dezvol
tare multilaterală a patriei, 
pentru fericirea și bunăstarea 
poporului român. Am urmărit 
cu viu interes cuvîntările dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
la mitingul din Capitală, la 
sesiunea Marii Adunări Na
ționale, precum și cele rostite 
cu ocazia recentelor vizite fă
cute în țară. Ne exprimăm, 
totodată, deplina aprobare 
față de Declarația Marii Adu
nări Naționale, precum și față 
de Declarația Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al partidului nostru în care 
sînt reafirmate principiile de 
bază ale politicii externe a 
partidului și statului nostru. 
Am desprins din conținutul 
lor, care exprimă năzuințele, 
gîndirile și sentimentele fie
cărui cetățean de pe aceste 
meleaguri. înalta răspundere 
manifestată de conducerea 
partidului și statului nostru 
pentru destinele patriei, pen
tru unitatea sistemului mon
dial socialist, pentru întărirea 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Sîntem 
mîndri că avem un asemenea 
partid în frunte cu dumnea
voastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Sprijinim cu toate forțele 
poziția principială a conduce
rii partidului și statului nos
tru privind întărirea unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a uni
tății sistemului mondial socia
list. Sîntem convinși că efor
turile depuse de conducerea 
partidului nostru vor contri
bui la statornicirea și dezvol
tarea unor relații de deplină 
încredere, de colaborare și 
prietenie între țările socia
liste, la consolidarea unității 
partidelor comuniste și mun
citorești. Recentele documente 
de partid constituie o nouă 
confirmare a faptului că în
tre politica internă și politica 
externă promovate de partid 
există o unitate indisolubilă, 
care în decursul anilor a pri

mit o înaltă apreciere din 
partea întregului nostru po
por. Organizația municipală 
de partid, organele locale de 
stat, toți cetățenii din Turda, 
fără deosebire de profesie și 
naționalitate, vă asigură, 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și, prin dumnea
voastră, Comitetul Central și 
guvernul țării, că își vor con
sacra întreaga capacitate tra
ducerii în viață a sarcinilor ce 
le revin în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, 
pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, România socia
listă. Vă exprimăm caldefe 
mulțumiri, dragostea și re
cunoștința noastră pentru ac
tivitatea laborioasă ce o des- 
fășurați în vederea propășirii 
patriei, a fericirii poporului.

Iau apoi cuvîntul HERTL 
CAROL, directorul fabricii de 
ciment „Victoria Socialistă", 
AUREL CLAMBA, directorul 
liceului „Mihai Viteazul", 
FLOAREA PLIU, muncitoare 
la fabrica de sticlărie.

în cuvîntul său, inginerul 
CAROL HERTL, de la Fa
brica de ciment, a spus :

Trăim emoționante momente 
de bucurie și satisfacție avînd 
în mijlocul nostru pe conducă
torii de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezentă care ex
primă în mod grăitor legătura 
permanentă a partidului cu 
oamenii muncii pe care îi în
drumă. cu înțelepciune în ope
ra de desăvîrșire a construc
ției socialiste. Colectivul de 
muncă al Fabricii de ciment 
vă transmite, dragi tovarăși, 
un fierbinte salut. Alături de 
întregul popor, muncitorii, 
maiștrii, tehnicienii și ingine
rii, întregul nostru colectiv, 
sub îndrumarea organizației 
de partid își consacră capaci
tatea traducerii în viață a sar
cinilor izvorîte din prevederile 
celui de-al TX-lea Congres și 
ale Conferinței Naționale a 
P.C.R., conștienți că pentru 
partidul nostru nu există cau
ză mai scumpă decît înflorirea 
patriei și ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii.

Promovînd consecvent politi
ca de industrializare socialistă 
a țării, partidul și guvernul 
nostru acordă o atentie deose
bită dezvoltării industriei ma
terialelor de construcție. Aceas
ta se reflectă în importantele 
fonduri de investiții, alocate 
în ultimii ani în vederea mo 
dernizării întreprinderii noas
tre. Punerea în funcțiune a 
noilor linii tehnologice de mare 
capacitate pentru fabricarea 
cimentului și însușirea într-un 
timp scurt a exDloatării aces
tora a permis atingerea și de
pășirea oarametrilor proiectați, 
în felul acesta, fabrica noastră 
a ajuns să realizeze astăzi a- 
nroximativ un sfert din pro
ducția de ciment a tării, pro
ducția noastră anuală fiind de 
3 ori mai mare decît întreaga 
cantitate de ciment realizată 
de România în anul 1938. în 
acest an. efortul susținut de
pus de colectivul nostru se 
concretizează în realizarea și 
depășirea planului la totî indi
catorii pe primele 7 luni, peri
oadă în care am dat peste plan 
18 600 de tone de ciment și alte 
materiale de construcții, obți
nînd totodată o economie su
plimentară la prețul de cost 
de 1 700 000 lei.

Aceste realizări au la bază 
munca politică desfășurată de 
organizațiile de partid, efortu
rile pline de elan ale muncito
rilor, tehnicienilor și ingineri
lor fabricii noastrek pentru a- 
plicarea măsurilor luate în ve

derea perfecționării organizării 
producției și a muncii, precum 
și progresele realizate în ridi
carea nivelului de pregătire și 
specializare a cadrelor. Crește
rea vertiginoasă a volumului 
de investiții în toate ramuri» 
economiei naționale duce la 
necesități suplimentare de ma
teriale de construcții. De aceea 
preocupările noastre principa
le sînt îndreptate spre mai 
buna folosire a capacităților 
de producție, lărgirea gamei 
sortimentelor și realizarea u- 
nui nivel calitativ superior al 
acestora, o eficiență economică 
cît mai ridicată.

Politica marxist-leninistă a 
partidului nostru, înaltul său 
spirit de răspundere față de 
destinele patriei, stau la teme
lia marii autorități de care se 
bucură partidul în rîndurile 
maselor. îmi exprim, alături 
de întregul colectiv de muncă 
din care fac parte, deplina a- 
deziune față de poziția parti • 
dului și statului nostru în legă
tură cu relațiile dintre țările 
socialiste, sînt întru totul de 
acord cu documentele în care 
sînt expuse cu claritate princi
piile de bază ale politicii noas
tre interne și externe. Spriji
nim unanim eforturile parti
dului nostru, care militează 
consecvent pentru stricta res
pectare a independenței și su
veranității fiecărei țări socia
liste. pentru rezolvarea prin 
discuții sincere, tovărășești, a 
divergențelor care apar, spre a 
se găsi mijloacele de soluționa
re a acestora în interesul fiecă
rei țări socialiste, în interesul 
socialismului și al păcii.

Colectivul fabricii noastre, 
în care muncim laolaltă ro
mâni, maghiari și oameni ai 
muncii de alte naționalități, 
asigură conducerea de partid, 
pe dv. tov arășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra 
toate forțele aplicării politicii 
marxist-leniniste a partidului.

Luînd apoi cuvîntul tovară
șul AUREL CLAMBA, profesor 
la Liceul „Mihai Viteazul", a 
spus :

Alături ‘de toți oamenii 
muncii din municipiul Turda, 
intelectualii români, maghiari, 

'reprinderea „Electroceramica* din Turda

germani și de alte naționalități 
trăiesc clipele emoționante ala 
acestei întâlniri cu iubiții con
ducători de partid și de stat. 
Sînt momente istorice în viața 
municipiului Turda, momente 
în care intelectualitatea, alături 
de toți oamenii muncii, salută 
cu entuziasm pe conducătorii 
poporului nostru spre țelurile 
înalte ale socialismului și 
comunismului.

Purtăm în inimi tradițiile 
multiseculare de luptă ale ce
lor mai buni fii ai patriei 
noastre. Pe locurile vechii ce
tăți Potaissa au luptat oștenii 
lui Mihai Viteazul, pentru în
făptuirea nobilului ideal de 
unitate națională ; pe aici 
și-a îndreptat pașii marele 
democrat revoluționar Nicolae 
Bălcescu animat de dorința 
fierbinte a înfrățirii iobagilor 
români, și maghiari în lupta 
comună pentru eliberarea so
cială. De aici au pornit în
flăcărați patrioți ca memoran- 
distul doctor Ion Rațiu. Aici 
și-au dat sîngele pentru elibe
rarea de sub jugul fascist alți 
buni și merituoși fii ai poporu
lui. Credincioși acestor vechi 
tradiții de luptă pentru liber
tate socială, pentru cele mai 
înalte idealuri ale unității, noi, 
intelectualii din municipiul 
Turda, strîns uniți în jurul 
partidului și Comitetului său 
Central, sîntem angajați în 
lupta nobila pentru apărarea 
cuceririlor obținute prin jertfa 
înaintașilor. Folosim și acest 
prilej pentru a ne exprima 
încă o dată încrederea deplină, 
adeziunea și profundul atașa
ment față de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru.

Intelectualitatea din orașul 
nostru a urmărit cu legi
timă emoție și mîndrie 
patriotică recentele docu
mente de partid și de stat, 
expresie a politicii partidului 
nostru care își propune, ca țel 
suprem, întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării între 
țara noastră și celelalte țări 
socialiste, între toate statele 
lumii fără deosebire de orîn- 
duire socială, dintre partidele 
comuniste și muncitorești. Am 
fost adînc impresionați de 
profunda consecvență cu care 
partidul și statul nostru apără 
principiile fundamentale mar
xist-leniniste privind relațiile 
ce trebuie să se statornicească 
între toate statele lumii spre 
binele și fericirea întregii 
omeniri. Sîntem mîndri că a- 
vem asemenea partid, o ase
menea conducere de stat, care 
militează cu perseverență 
pentru ridicarea societății, 
noastre socialiste pe culmile 
tot mai înalte ale civilizației 
umane.

Noi apreciem politica in
ternă și externă a partidului 
și statului ca fiind izvorîtă din 
viața și sufletul întregului 
nostru popor liber și stapîn 
pe destinele sale. Ea este în
dreptată spre dezvoltarea și 
înflorirea națiunii noastre so
cialiste, spre întărirea uni
tății și coeziunii sistemului 
mondial socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Această politică creează 
toate condițiile pentru dezvol
tarea și perfecționarea con
tinuă a învățămîntului de 
toate gradele, a culturii, artei, 
literaturii, a științei româ
nești. Sînt deosebit de semni
ficative în acest sens și îm
bucurătoare pentru noi hotărî- 
rile Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român și 
ale Conferinței Naționale a 
partidului referitoare la dez
voltarea învățămîntului de 
toate gradele, care presupune 
prelungirea duratei de șco
larizare, modernizarea conți
nutului învățămîntului și spo
rirea aportului său la educa
rea partinică patriotică, inter- 
naționalistă a tineretului șco
lar. Prin grija părintească a 
partidului și statului nostru 
pentru creșterea și educarea 
tinerei generații, pentru for
marea viitorilor constructori 
ai comunismului, înarmați cu 
cele mai noi cuceriri ale știin
ței și culturii, în municipiul 
Turda, în ultimii ani, s-au 
construit patru școli cu peste 
40 de săli de clasă. Școlile 
noastre au fost înzestrate cu 
mobilier și material didactic 
ce asigură desfășurarea în cele 

mai bune condiții a procesu
lui instructiv-educauv.

In liceul în care lucres și 
care poartă cu mîndrie cie? e 
străbunului nostru Mihai Vi
teazul, în care înva'.â pes:e 
1 600 de elevi, români, ma
ghiari, sub îndrumarea a 
peste 60 de cadre didactice 
s-au amenajat laboratoare s 
fizică, chimie, bioiogie. : 
pentru folosirea mijloace 
audio-vizuale s-a înființa: _ 
laborator do-tat cu aparataj s 
instalații ce îl situează din a- 
cest punct de vedere printre 
cele mai moderne din țară 
Sîntem conștienți că pentru a 
desfășura o activitate ci. 
maximă eficiență în procesv. 
instructiv-educativ, ca de alt
fel în toate domeniile con
strucției socialiste, este nece
sar un clirpat de înțelegere și 
cooperare între toate popoare- . 
le lumii, bazat pe respectarea 
independenței și suveranității 
fiecărui stat, a neamestecului 
în treburile interne, a avan
tajului reciproc, principii pe 
care se bazează politica ex
ternă a partidului și statului 
nostru. Aceste principii fun
damentale incluse în Decla
rația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia și în Declarația Comitetu
lui Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, exprimă voința' 
întregului popor român, deci 
și voința noastră, a intelectua
lilor și tineretului școlar din 
Turda.

Asigurăm conducerea parti
dului și statului de încrede
rea noastră nestrămutată în 
politica sa profund științifică. 
Alături de întregul popor vom 
face zid de neclintit în jurul 
partidului și al Comitetului 
său Central, în jurul guvernu
lui României socialiste.

Acum, în preajma deschide
rii noului an școlar, cadrele 
didactice din municipiul 
Turda ne angajăm în fața 
dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
intensificăm eforturile pentru 
instruirea și educarea elevi
lor, pentru a transmite mai 
departe făclia științei și cul
turii, pentru a face din tine
retul nostru un apărător de 
nădejde al cuceririlor dobîn- 
dite sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român.,-

Adresîndu-se conducătorilor’ 
de partid și do stat, tovarășa 
FLOAREA PUIU, muncitoare 
la Fabrica de sticlărie Turda, 
a spus :

Am deosebita cinste să vă 
transmit, în numele tovarăși
lor mei de muncă de la Fa
brica de sticlărie Turda, un 
salut fierbinte, să exprim sen
timentele noastre de profundă 
recunoștință pentru înțeleaptă 
politică a Partidului Comunist 
Român. Ne exprimăm, totodată, 
deplina adeziune la recentele 
declarații ale conducerii de 
partid, care demonstrează din 

. nou consecvența cu care parti
dul nostru aplică principiile 
marxism-leninismului în poli
tica sa internă și internațio
nală.

Nu există pentru noi clipe 
mai plăcute decît acestea, cînd 
dumneavoastră, cei care con
duceți patria și poporul nos
tru, pe drumul fericirii și pros
perității, vă găsiți în mijlocul 
nostru.

Folosesc acest prilej pentru 
a vă informa că întregul nos
tru colectiv își sporește zi de 
zi eforturile pentru a traduce 
în viață sarcinile trasate de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a partidului. 
Strîns uniți în jurul partidului, 
înfrățiți în lupta pentru făuri
rea vieții noi, socialiste, noi, 
muncitorii români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți sîntem hotărîți să ne con
sacram întreaga forță și pu
tere de muncă spre a înfăptui 
mărețele idealuri ale comunis
mului. Pe acest drum luminos 
pe care înaintăm cu avînt și 
încredere, colectivul nostru își 
aduce contribuția pe măsura 
condițiilor minunate ce îi sînt 
create. Preocupîndu-ne în per
manență de aplicarea măsuri
lor de organizare științifică a 
producției și a muncii, de ridi- • 
carea continuă a calității pro
duselor, am reușit ca îri pri
mele opt luni ale anului în 
curs să realizăm beneficii su-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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plimentare în valoare de 
896 000 lei, obținînd în același 
timp economii la prețul de 
cost de peste un milion lei. 
Produsele noastre, pe care le 
exportăm în 20 de țări, se 
bucură de prețuire, fapt oglin
dit de distincțiile obținute la 
deferite tîrguri și expoziții in
ternaționale. Muncitorii de la 
Fabrica de sticlărie Turda sînt 
recunoscători partidului pen
tru sprijinul multilateral acor
dat în dezvoltarea și moderni
zarea fabricii noastre.

Noi cei care am trudit din 
greu, cu ani în urmă, în ve
chea fabrică, privim cu adîncă 
mulțumire marile transformări 
realizate sub ochii noștri. în 
halele spațioase, luminoase, 
dotate cu utilaj de înaltă teh
nicitate, în care procesele teh
nologice sînt automatizate, 
condițiile noastre de muncă 
s-au schimbat radical. Produc
tivitatea muncii cunoaște o 
creștere continuă. Vă asigu
răm, iubiți conducători, că sîn
tem conștienți de eforturile 
deosebite pe care trebuie să le 
depunem pentru asigurarea 
dezvoltării fabricii noastre și 
că nu vom precupeți nici un 
efort spre a contribui la con
tinua înflorire a economiei 
noastre socialiste.

Noi, femeile din această fa
brică, alături de tovarășii noș
tri de muncă, de soții, frații 
și surorile noastre, ne expri
măm totala adeziune la poli
tica înțeleaptă a partidului și 
statului și vă asigurăm că sîn
tem animate de dorința de a 
ne spori contribuția la reali
zarea mărețului program de 
dezvoltare multilaterală a 
țării. Totodată, sîntem hotărîte 
să ne îngrijim cu pasiune și 
devotament de creșterea și 
educarea tinerei generații ast
fel încît copiii noștri să devină 
cetățeni de nădejde ai patriei, 
însuflețiți de dragoste de mun
că, oameni demni, cu o înaltă 
ținută morală.

întreaga noastră activitate 
este îndreptată spre construi
rea socialismului, spre făurirea 
unei vieți fericite și prospere, 
în prietenie cu popoarele țări
lor socialiste, cu toate po
poarele lumii. Acestea sînt 
dorințele noastre cele mai ar
zătoare, cele mai scumpe ; de 
aceea mulțumim din inimă 
partidului nostru, conducerii 
sale încercate, pentru politica 
internă și externă înțeleaptă 
pe care o promovează. Această 
politică corespunde întru totul 
hotărîrii noastre de a munci 
fără preget pentru construirea 
socialismului și comunismului, 
pentru întărirea independenței 
și suveranității naționale 
paț^Hioașțre^

Iubiți conducători — a spus 
în încheiere vorbitoarea — 
colectivul nostru de muncă vă 
urează din inimă să ne trăiți 
mulți ani, cu sănătate, spre 
binele și fericirea patriei, a 
întregului nostru popor.

In aclamațiile și ovațiile în
tregii adunări ia apoi cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

(Cuvîntarea se publică in 
pagina I).

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu puterni
ce aplauze, urale. Ca un singur 
om, mulțimea aclamă, scan
dează cuvinte de salut, numele 
patriei noastre române și al 
partidului nostru comunist. Mi
nute în șir uralele nu mai con
tenesc, ele îi însoțesc pe condu
cătorii de partid și de stat pe 
toate străzile Turzii. Prin mii 
de glasuri, prin mii de inimi u- 
nite într-o singură inimă, Tur
da, toți locuitorii ei și-au afir
mat încă o dată hotărîrea ne
clintită și adeziunea fierbinte la 
politica partidului, la opera de 
construcție socialistă, la mă
surile menite să ridice și mai 
sus construcția noastră socia
listă.

PAUL ANGHEL 
ALEXANDRU MUREȘAN

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU LA TURDA

(Urmare din pag. I)

asigurasocială pentru a 
mersul tot mai hotărît înainte 
pe calea construcției socialiste. 
Judecătorul suprem al politi
cii partidului este poporul, 
sînt clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, sînt toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, îndreptățiți 
să aprecieze și să se pronunțe 
dacă politica noastră cores
punde sau nu intereselor lor. 
Trebuie să spunem, tovarăși, 
că în aceste zile am putut 
simți încă o dată, din plin, 
aprobarea unanimă de care se 
bucură politica partidului din 
partea întregului nostru po
por. (Aplauze, urale).

Intîlnirile pe care tovarășii ’ 
din conducerea de partid și 
de stat le au în aceste zile cu

oamenii muncii din întreaga 
țară prilejuiesc într-un anumit 
fel prezentarea unui» raport 
în fața poporului, chemat să 
judece dacă hotărîrile luate 
corespund voinței și interese
lor sale. De aceea, noi vedem 
în aprobarea deplină pe care 
am găsit-o la oamenii muncii, 
în adeziunea lor entuziastă o 
garanție a justeții politicii 
noastre, un izvor al siguranței 
și încrederii pentru îndeplini- 
•rea în continuare a sarcinilor 
încredințate de partid și popor. 
(Aplauze puternice).

Așa cum a declarat Marea 
Adunare Națională în recentul 
document pe care l-a adoptat 
în unanimitate, noi ne pronun
țăm în mod consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu toate țările so
cialiste, pentru întărirea uni-

tâții între aceste țări, por
nind de la principiile mar- 
xist-leniniste care stau la 
baza politicii partidului și 
statului nostru, de la e- 
galitatea deplină în drep
turi, de la respectul indepen
denței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile 
interne și întrajutorarea to
vărășească, de la manifestarea 
activă a internaționalismului 
socialist în lupta comună îm
potriva imperialismului, pen
tru progres, pentru pace. 
(Aplauze, urale).

în situația grea creată în 
legătură cu evenimentele din 
Cehoslovacia, am pornit de la 
principiul că trebuie să acțio
năm pentru a se găsi căi de 
soluționare corespunzătoare 
intereselor normalizării rela
țiilor și întăririi prieteniei din

%

In Incinta Uzinelor „Indus
tria sirmii" din Cîmpia Turzii

Foto: AGERPRES
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tre țările socialiste. Conside
răm că trebuie să acordăm 
întregul nostru sprijin po
porului cehoslovac pentru a 
putea dezvolta în mod pașnic 
construcția vieții noi, socia
liste, că este necesar să fie 
tradusă în viață înțelegerea la 
care s-a ajuns la Moscova în
tre tovarășii sovietici și tova
rășii cehoslovaci, să se creeze 
premisele ca organele 
partid și de stat din Ce
hoslovacia să-și poată 
fășura nestingherit activita
tea și să se depășească prin 
eforturile unite ale întregului 
partid și popor actualele mo
mente grele, să se ajungă în 
cel mai scurt timp la retrage
rea din Cehoslovacia a trupe
lor celor cinci țări socialiste, 
asigurîndu-se în acest fel 
condiții pentru dezvoltarea și 

„întărirea legăturilor 
tenie dintre țările 
(Aplauze, urale).

Este cunoscut și 
seama că cercurile 
liste, reacționare, încearcă să 
tragă foloase cît mai mari din 
aceste evenimente. Trebuie 
însă să acționăm în așa fel, 
încît să nu le dăm asemenea 
posibilități. Este o îndatorire 
de înaltă răspundere, a noas
tră, a comuniștilor de pretu
tindeni, din toate țările socia
liste, aceea de a acționa pen
tru înlăturarea a tot ce ar 
împiedica dezvoltarea bunelor 
relații și a colaborării între 
țările socialiste și între parti
dele comuniste, pentru reface
rea și întărirea unității tutu
ror partidelor comuniste, a 
tuturor forțelor antirmperia- 
liste. Aceasta e cerința inter- 
naționalistă fundamentală a 
momentului de față și noi 
sîntem hotărîți să facem totul 
pentru a ne aduce contribuția 
la îndeplinirea ei. (Aplauze 
puternice, urale).

Dați-mi voie în încheiere, 
tovarăși, să-mi exprim con
vingerea că toți oamenii mun
cii din Turda, din întreprin
derile și instituțiile ei vor 
munci cu mai mare tenaci
tate, cu și mai mult entuziasm 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
care le revin, aducînd astfel 
o contribuție tot mai mare la 
realizarea programului ela
borat de Congresul al IX-lea 
al partidului, la 
poporului și 
pei noastre 
urale).

Vă doresc 
și familiilor 
tate, multă 
puternice, urale îndelungate).

varășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat au urat acestui vred
nic colectiv, realizări și mai de 
seamă în înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

- Urale nesfîrșite, aplauze vi
brante dau expresie entuzias
tă recunoștinței oamenilor 
muncii față de conducătorii 
partidului și statului nostru, 
hotărîrii muncitorimii clujene 
de a depune toate eforturile 
pentru realizarea directivelor 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a parti
dului, pentru înflorirea patriei 
noastre dragi, România socia
listă. Ca toți oamenii muncii

din patria noastră, lucrătorii 
fabricii clujene, cetățenii Clu
jului sînt conștienți că întări
rea economiei noastre socialis
te constituie o chezășie sigură 
a independenței și suveranită
ții patriei noastre, a afirmării 
superiorității orînduirii socia
liste.

Coloana mașinilor oficiale se 
îndreaptă apoi spre centrul 
Clujului, parcurgînd străzi în
țesate de oameni, un coridor 
al entuziasmului nestăvilit. 
Dintr-o mașină deschisă, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Gheorghe Apostol răspund cu 
prietenie aclamațiilor miilor 
de clujeni.

de

des-

de prie- 
socialiste.

ne dăm
imperia-

bunăstarea 
înflorirea scum- 
patrii! (Aplauze*

tuturora, precum 
dv., multă sănă- 

fericire. (Aplauze

LA UNIVERSITATEA

BABES—BOLYAI
Un nou popas, de data a- 

ceasta în cartierul universitar 
al școlilor și bibliotecilor, în 
care s-au format ca oameni de 
cultură, au visat și au luptat 
pentru emanciparea poporului 
român Gheorghe Șincai și 
Petru Maior. Barițiu și Papiu 
Ilarian, și atîția alți mari fii 
ai poporului nostru.

Universitatea „Babeș-Bo
lyai"., La sosire, oaspeții sînt 
întîmpinați de acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, cadrele de conducere ale 
universității, de numeroși oa
meni de știință clujeni. In sala 
de ședințe a rectoratului are 
loc o scurtă consfătuire de lu
cru cu rectorii, prorectorii și 
decanii institutelor de învăță
mînt superior din acest renu
mit centru universitar.

Acad. Constantin Daicovi- 
ciu, rectorul Universității, u- 
rînd oaspeților, în numele uni
versității, al întregului centru 
de învățămînt superior clujean, 
al oamenilor de știință și stu
denților, un călduros, fierbin
te „bun venit", și-a exprimat 
adînca mulțumire pentru vi
zita făcută de conducătorii de 
partid și de stat în acest lă
caș de știință. El a arătat că, 
pe temeliile noii legi a învă- 
țămîntului, au loc pregătiri 
intense pentru deschiderea 
noului an universitar.

După ce s-a interesat de sta
diul pregătirii programelor 
de învățămînt, de problemele 
ce preocupă în momentul de 
față 
tății,
CEAUȘESCU a spus:

Aș/dori să mulțumesc tova
rășului Daicoviciu, să vă mul
țumesc dv., tuturor, pentru cu
vintele 
pentru 
pentru felul în care înfăptuiți 
in acest sector important de 
activitate — învățămîntul su
perior, în acest vechi centru 
universitar — Clujul, hotărî
rile partidului și guvernului 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului și totodată pentru 
felul în care înțelegeți să spri
jiniți politica partidului și gu
vernului. Este programată și o 
întîlnire cu intelectualii și de 
aceea mă voi 
numai să vă 
lor care lucrați 
de învățămînt 
Cluj z să depuneți toate efor
turile pentru a obține cît mai 
bune rezultate în formarea 
multilaterală a tineretului din 
punct de vedere științific, cul
tural, al educației patriotice 
și socialiste. în aceasta vedem 
noi îndatorirea supremă a das
călilor din Cluj ; noi știm că 
faceți acest lucru și vă dorim 
succese și mai mari.

Cuvintele secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. au fost 
primite cu deosebită însufle
țire, cu aplauze puternice de 
către cadrele didactice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Gheorghe Apostol și Manea 
Mănescu au semnat apoi în 
cartea de onoare a Universită
ții, sub următorul text:

„Adresăm calde felicitări și

rectoratul universi- 
tovarășul NICOLAE

ENTUZIASTA PRIMIRE FĂCUTĂ DE CLUJENI.
ADEZIUNE FERMA Șl TOTALA LA POLITICA

PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

urări de noi succese cadrelor 
didactice de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai*, tuturor inte
lectualilor din orașul Cluj — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — care 
urmează cu încredere Partidul 
Comunist Român, aducîndu-și 
prin munca lor entuziastă un 
aport de seamă la formarea 
tinerei generații, lă edificarea 
României socialiste".

Oaspeții sînt invitați apoi să 
viziteze două grupe de labo
ratoare ale căror rezultate ști
ințifice -au început să se im
pună

Ne apropiem de Cluj. De pe 
dealul Feleacului, ‘ panorama 
orașului se deschide în toată 
splendoarea sa. Soarele acestei 
calde nmiezi luminează silue
tele marilor construcții indus
triale clujene, ce se întrec în 
dimensiuni cu șirurile de 
blocuri ale noilor cartiere 
„Grigorescu14 și „Gheorgheni“. 
Impunătoare edificii publice 
evocă marile tradiții de cul
tură prin care Clujul s-a făcut 
îndrăgit de țara întreagă și 
cunoscut dincolo de hotarele 
ei. Din depărtare se zăresc 
fluturînd pe străzi, pe clădi
rile publice, stindardul pa
triei și flamura roșie a parti
dului.

O impunătoare poartă de 
cetate, pe frontispiciul căreia 
strălucește steaua vechii 
Napoca, marchează intrarea în 
oraș. Primirea conducătorilor 
de partid și- de stat în Cluj 
capătă un caracter de adevă
rată sărbătoare populară. Tul
nicele vestesc sosirea oaspe
ților, în vreme ce mii de oa
meni, cu brațele încărcate de 
flori, izbucnesc în urale nes
fîrșite. Primirea tradițională 
este subliniată de momentul 
solemn al înmînării cheilor 
orașului. Tovarășul Remus 
Bucșa, prim-secretar al Co
mitetului municipal Cluj al 
P.C.R., primarul orașului, ros
tește un cald salut de bun ve
nit. Cetățeni ai Clujului, în- 
vestmîntați în costume popu
lare românești și maghiare, nu 
contenesc să-și exprime, în 
cuvinte pornite din inimă, a- 
tașamentul puternic față de 
partidul comunist, față de pa
tria lor comună, România so
cialistă. Aceeași atmosferă 
sărbătorească domnește și pe 
străzile orașului, unde s-au 
masat zeci de mii 
Adeseori coloana
trebuie să se oprească, încon
jurată de mulțime care scan-

de oameni, 
mașinilor

dează numele tovarășului 
Ceaușescu, și îi întinde mîna 
cu dragoste. Sînt gesturi sim
ple. izvorîte dintr-un senti
ment unic, din aceeași hotă- 
rîre și voință fermă de a urma 
neabătut politica înțeleaptă, 
plină de răspundere, promo
vată de conducerea partidu
lui și statului.

La Fabrica de pielărie și în
călțăminte „Clujana" un grup 
de tinere în costume naționale 
românești și maghiare oferă 
conducătorilor buchete de ga
roafe roșii. în cuvinte izvo
rîte din inimă oaspeții sînt sa
lutați de membrii colectivului 
de conducere al fabricii. Este 
de față Alexandru Sencovici, 
ministrul industriei ușoare.

Invitați în holul principal al 
fabricii, unde este amenajată 
o expoziție cu principalele 
produse, directorul general, 
Gheorghe Mărinceanu. face 
o scurtă prezentare a dezvol
tării actuale și a perspective
lor acestei unități, prin lucră
rile de investiții aflate în curs 
de execuție. Noile modele de 
încălțăminte pentru bărbați 
femei și copii expuse reflectă 
efortul conjugat al tuturor 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor de a ridica perma
nent calitatea produselor, 
încălțămintea cu marca „Clu-~ 
jana“ este exportată în 15 
țări și se bucură de o bună 
apreciere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cercetează macheta fabricii pe 
care se văd noile construcții 
ridicate : o secție de confecții 
cu o capacitate zilnică de 
peste 17 000 perechi încălță
minte, o fabrică de talpă arti
ficială, noile secții de tăbăcă- 
rie vegetală și minerală, gru
purile sociale. Conducătorii 
de partid și de stat sînt infor
mați asupra unor importante 
studii tehnico-economice în
tocmite de specialiștii fabri

cii care au avut drept conse
cință realizarea unor indica
tori tehnico-economici supe
riori.

Se vizitează apoi noua și mo
derna secție de confecții dotată 
cu utilaje de înaltă tehnicitate 
în care procesul de producție 
se desfășoară după riguroase 
studii de psihologie a muncii. 
Aceste calcule și studii au fost 
elaborate de colective lărgite 
de specialiști din fabrică și 
cercetători din diferite insti
tute de învățămînt superior.

La Fabrica de talpă artifi
cială, vizitată în continuare, 
unitate nouă a întreprinderii, 
intrată în funcțiune cu 72 zile 
înainte de termen, oaspeții se 
interesează de tehnologia a- 
plicată, de eficiența procedee
lor folosite. Este prezentată o 
tehnologie originală, eficientă, 
care asigură totodată conti
nuitatea și ritmicitatea pro
ducției. Prin noua soluție adop
tată se pot valorifica integral 
deseurile din piele.

In toate secțiile, oaspeților 
dragi li s-a făcut o primire 
călduroasă, sinceră, prin care 
sutele de muncitori, români și 
maghiari care lucrează aici, 
subscriu din inimă la toate ac
țiunile conducători'or partidu
lui și statului îndreptate spre 
continua dezvoltare și întărire 
a orînduirii noastre socialiste, 
la cauza unității forțelor pro
gresiste din întreaga lume.

în curtea fabricii s-au 
adunat mii , de oameni ai 
muncii. Adresîndu-se tovară
șului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători de 
de stat, directorul 
Gh. Mărinceanu a 
hotărîrea întregului
al întreprinderii de a îndeplini 
toate îndatoririle ce-i revin 
în opera de întărire a econo
miei patriei.

în aplauzele entuziaste ale 
tuturor celor prezenți, a luat

care colectivul u-

felicit din toată 
rezultatele obți- 
urez noi și noi 
activitatea dv.

partid și 
general 

subliniat 
colectiv

cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Am vizitat o parte din în
treprinderea dv. — a spus se
cretarul general al C.C. 
al P.C.R. Am putut con
stata cu deosebită satisfac
ție că ceea ce cu puțin în urmă 
era reprezentat pe machetă 
s-a tradus în viață și că în
treprinderea dv. se moderni
zează, se mărește și devine 
una din întreprinderile cele 
mai mari de încălțăminte din 
patria noastră.

Acesta este, rezultatul mun
cii pe
zinei a depus-o, o depune, 
pentru a-și aduce contribuția 
la realizarea sarcinilor puse 
de Congresul al IX-lea. Am 
privit cîteva din realizările dv. 
bune. Tovarășii ne-au vorbit 
că produsele dv. sînt prețuite 
și în țară și în străinătate. Eu 
aș dori să vă 
inima pentru 
nute și să vă 
succese în

Aș dori să remarc aici pri
mirea călduroasă pe care 
ne-ați făcut-o, cuvintele spuse 
de directbr. în- aceasta noi 
vedem o manifestare a dv., ca 
și a întregului popor, de încre
dere în politica partidului nos
tru, în politica ce corespunde 
intereselor întregului popor de 
făurire a unei vieți luminoase, 
fericite pentru toți oamenii 
muncii.

Tovarășul director a subli
niat că întregul colectiv face 
zid în jurul Comitetului Cen
tral al Partidului nostru. 
Sîntem convinși de aceasta, 
tovarăși. Și vă asigur la rîn
dul meu, în numele conducerii 
de partid și de stat că noi vom 
face totul să corespundem aș
teptărilor dv., așteptărilor în
tregului nostru popor.

Dați-mi voie să vă transmit 
un salut din partea Comitetu
lui Central al partidului, să vă 
urez noi și noi succese în 
munca dv! Multă fericire și 
sănătate !

Ultimele cuvinte ale tovară
șului Ceaușescu au fost acope
rite de uralele și ovațiile mul
țimii, de lozinci închinate uni
tății întregului popor în jurul 
Comitetului Central al parti
dului și guvernului României 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de''par
tid și de stat vizitează apoi o 
altă mare întreprindere — 
Uzina „Unirea", producătoare 
de mașini și utilaje pentru in
dustria textilă.

La intrarea în uzină, mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, Mihai Mari
nescu, și întregul colectiv de 
conducere al uzinei urează 
conducătorilor de pai*tid și de 
stat „Bun venit!“. Izbucnesc 
ovații, aplauze. Primirea con
ducătorilor dragi se trans

formă într-o spontană ma
nifestare a atașamentului 
față de partid și guvern, 
de aprobare deplină a politicii 
interne și externe promovate 
de conducerea țării noastre.

Ing. Iosif Bot, directorul 
uzinei, invită pe oaspeți să vi
ziteze noua hală de prelucrări 
mecanice, unde se află ma
cheta uzinei, ce înfățișează 
dezvoltarea ascendentă a aces
tei unități. Conducătorii de 
partid și de stat sînt informați 
că noile hale și instalații cu 
care a fost dotată uzina vor 
contribui la diversificarea ga
mei mașinilor și utilajelor pro
duse, la dublarea volumului 
producției. în secția de mon
taj, inginerul Vasile Rusu, șe
ful grupului de proiectare 
războaie de țesut, arată oas
peților sistemul de funcționa
re a două dintre tipurile de 
războaie aflate în fabricație. Se 
face precizarea că au fost ter-

minate probele de omologare 
la încă un război de țesut au
tomat care va permite produ
cerea în țară a unor țesături 
diferite, de mare finețe<de la 
stofe subțiri și pînă la stofe 
pentru paltoane bărbătești. 
Performanțele acestei mașini 
întrec toate realizările de pînă 

acum ale întreprinderii.
Fplicitînd cu căldură pe 

muncitorii de la „Unirea",’ to-

frumoase spuse și 
primirea călduroasă,

mulțumi aici 
urez, dv. ce- 
în institutele 
superior din

pună atenției specialiștilor 
din lumea întreagă. în labora
toarele de fiziologia plantelor 
se fac cercetări în cultura in- 

/tensivă a algelor, plante care 
conțin în proporții mari pro
teine și aproape toate vitami
nele cunoscute.

Liniile noi de alge obținute 
aici, într-o instalație automa
tizată construită de atelierele 
didactice ale Universității, au 
proprietăți biologice superi
oare tuturor speciilor de alge 
cultivate în străinătate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează apoi 
laboratoarele de fizica corpu
lui solid. Profesor doctor do
cent loan Ursu, membru co
respondent al Academiei, ara
tă că această bază de cerce
tări a fost întemeiată în 1961. 
Deși au trecut doar puțini ani 
de atunci,, rezultatele, atît în 
ce privește cercetarea funda
mentală, cît și aplicativă, sînt 
deosebite. Aici a fost studiată 
și elaborată tehnologia de fa
bricare a unor importanți ca
talizatori prin care s-au adus 
statului economii de mai mul
te milioane lei anual. S-au 
făcut observații interesante a-, 
supra corpului solid în cîmp 
de radiații, electromagnetice 
și nucleare, cercetări complexe 
privind proprietățile electrice 
și magnetice ale corpului so
lid la temperaturi foarte joa
se și foarte înalte. Unele din 
instalațiile și aparatele cu care 
sînt dotate laboratoarele au 
fost concepute și construite 
în atelierele proprii și consti
tuie obiectul unor brevete de 
invenții. Conducătorii de 
partid și de stat au apreciat 
munca științifică desfășurată 
aici, prezența sa activă în am
pla acțiune de ridicare pe un 
plan superior a unor ramuri 
importante ale economiei noas
tre naționale.

Vizita la Universitate a pri
lejuit o vie și puternică ma
nifestare a atașamentului pro
fund al oamenilor de știință, 
cadre didactice și cercetători, 
față de partidul nostru comu
nist, față de guvern, care a- 
cordă o atenție plină de grijă 
dezvoltării și afirmării științei 
românești.

în timpul acesta, în Piața Li
bertății s-au adunat zeci de 
mii de clujeni pentru a lua 
parte la o mare adunare popu
lară. Apariția conducătorilor 
de partid și de stat în balco
nul clădirii Muzeului de Artă 
este întîmpinată cu urale și 
fndelungi aplauze.

MAREA ADUNARE
I

POPULARA
DIN ORAȘUL CLUJ

Luînd cuvîntul în deschide
rea adunării, tovarășul 
AUREL DUCA, prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., președintele Comite
tului Executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu, a 
spus :

îngăduiți-mi ca, în numele 
cetățenilor din orașul și jude
țul Cluj, vîrstnici și tineri, 
membri 
români, 
de alte 
adresez 
voastră, 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat urarea 
fierbinte : „Bine-ați venit!“

Străvechiul Cluj, oraș de 
frunte al României socialiste, 
oraș care de-a lungul încerca
tei și glorioasei noastre istorii

și nemembri de partid, 
maghiari, germani și 
naționalități, să vă 
din inimă dumnea- 

tovarășe Nicolae

a dat numeroși luptători pen
tru eliberare socială și națio
nală, important centru al eco
nomiei socialiste, oraș al ști
inței, artei și culturii, presti
gioasă cetate universitară, 
Clujul muncii pașnice și con
structive, vă întîmpină, iubiți 
conducători, sărbătorește în 
semn de adîncă dragoste, în 
semn de neabătut și deplin 
atașament față de politica in
ternă și externă a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a guvernului Repu
blicii Socialiste România. Ase
menea tuturor cetățenilor 
scumpei noastre patrii, însufle
țiți de mărețele obiective stabi
lite de Congresul al IX-lea și 
de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii din orașul și

✓

județul Cluj își aduc cu dă
ruire contribuția la procesul 
desăvîrșirii construcției socia
liste, în întreprinderi și uzine, 
pe ogoare, în instituțiile de 
învățămînt, cultură și artă. 
Fiecare dintre noi la locul său 
de activitate am muncit, mun
cim și vom munci conștienți 
că, îndeplinind însuflețitorul 
program de desăvîrșire a con
strucției socialiste elaborat de 
partid, putem sta cu demnitate 
în rîndul popoarelor libere și 
civilizate ale lumii, că astfel 
îndreptățim stima unanimă de 
care România 
bucură pe 
globului.

Văzîiid în 
propria lor

socialistă se 
toate meridianele

politica partidului 
politică, oamenii

(Continuare în pag. a lV-a)
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pentru ca relațiile dintre a- 
ceste țări să se călăuzească 
după principii noi, principiile 
adevăratului internaționalism 
socialist, principiile marxism- 
leninismului.

Pornind de la interesele vi
tale, comune ale acestor țări, 
partidul nostru și-a exprimat 
convingerea fermă că orice 
deosebiri de vederi în inter
pretarea anumitor probleme 
ale dezvoltării contemporane z 
trebuie să facă obiectul unor 
discuții principiale, tovărășești, 
între conducerile de partid și 
de stat, punîndu-se pe prim 
plan elementele de unitate 
care sînt fundamentale și pre
cumpănitoare. în nici un caz, 
aceste diferențe de vederi nu 
trebuie să ducă la înăsprirea 
relațiilor dintre țări, la pole
mici neprincipiale, la inter
venții politice sau militare. 
Cooperarea tuturor statelor 
socialiste pe aceste baze prin
cipiale constituie chezășia uni
tății în lupta împotriva forțe
lor imperialiste. Aceste idei 
nobile ale internaționalismu
lui socialist au determinat și 
poziția adoptată de partidul și 
statul nostru în legătură cu 
evenimentele din Cehoslova
cia. Ea și-a găsit o amplă fun
damentare în Declarația Marii 
Adunări Naționale, în cuvîn- 
tările conducătorilor de partid 
și de stat, în recenta Declarație 
a Comitetului Executiv al C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
document ce reafirmă poziția 
de principiu a partidului nos
tru că, „în împrejurările grele 
prin care trec relațiile dintre 
țările socialiste este imperios 
necesar să nu se întreprindă 
absolut nimic care să înăs
prească aceste relații, care să 
adîncească divergențele și să 
genereze noi surse de ten
siune — ci să se îndrepțe toate 
eforturile către o unică direc
ție, constructivă, către țelul 
major al restabilirii climatului 
de încredere și prietenie între 
țările socialiste, al refacerii și 
consolidării relațiilor de uni
tate între partidele comuniste 
frățești, în interesul cauzei so
cialismului și al păcii".

Dorința fierbinte a partidu
lui nostru privind soluționa
rea justă, principială a pro
blemelor ce s-au ivit, găsirea 
celor mai bune căi pentru ca 
poporul frate cehoslovac și 
organele alese ale partidului 
și guvernului din Cehoslovacia 
să-și poată desfășura nestin- 

,r___ „ gherite munca constituie o
politicii * expresie a năzuințelor ce că- 
” ■ lăuzesc politica noastră inter

națională. Această politică, 
iubiți conducători de partid și 
de stat, este sprijinită în una
nimitate de noi toți, ca de alt
fel de întregul nostru popor. 
Indestructibila unitate dintre 
partid și popor a fost reafir
mată cu deosebită forța în 

____ ___  __________ __ _ aceste zile. Vă asigurăm, to- 
ființă marii familii libere a • varășe Nicolae Ceaușescu, în 
României socialiste.

Succesele obținute de Româ
nia în construcția socialistă 
demonstrează elocvent juste
țea politicii Partidului Comu
nist Român, care aplică crea
tor, și în deplină concordanță 
cu realitățile țării noastre 
principiile atotbiruitoare ale 
învățăturii marxist-leniniste, 
realizînd consecvent progra
mul de industrializare socia
listă, de dezvoltare multilate
rală a țării, de ridicare conti
nuă a bunăstării întregului 
popor. Acesta este temeiul pe 
care se bazează atașamentul 
deplin al întregii națiuni so
cialiste față de partidul nos
tru comunist, față de condu- • 
oerea sa înțeleaptă. Inimile 
noastre, ale tuturor, și-au unit 
bătăile într-un singur ritm —

. ritmul nobil al slujirii cu 
votament și abnegație a 
triei noastre socialiste.

Emanînd din, interesele 
tale ale națiunii române, fiind 
în deplină concordanță cu re
alitățile lumii contemporane, 
politica externă a României 
socialiste afirmată cu claritate 
și demnitate de partidul și 
statul nostru, corespunde nă
zuinței noastre fierbinți de 
a contribui, prin toate mij
loacele, la făurirea unui 
mat de principialitate, 
colaborare și prietenie 
relațiile între toate țările 
cialiste, dintre toate partidele 
comuniste și muncitorești, de 
a promova relații de colabo
rare cu toate statele .pe baza 
respectării normelor de drept 
internațional, care să asigure 
o judicioasă participare a fie
cărei țări la diviziunea inter
națională pe plan economic. 
Partidul și guvernul nostru 
și-au afirmat cu consecvență 
poziția fermă, profund inter- 
naționalistă, asupra naturii 
relațiilor dintre țările socia
liste. Pornind de la realitățile 
istorice, de la faptul că în ță
rile socialiste s-a statornicit o 
nouă ©rînduire, că popoarele 
acestor țări, după grele sacri
ficii, și-au cucerit libertatea 
socială și națională, indepen
dența, partidul nostru consi
deră că există toate premisele

muncii clujeni, alături de în
tregul nostru popor, își con
centrează eforturile în direcția 
înfăptuirii neabătute a acestei 
politici. Ca pretutindeni în 
țară, roadel^ construcției so
cialiste sînt prezente la fiecare 
pas și în municipiul și județul 
nostru. Au fost construite noi 
fabrici și uzine, cele existente 
au fost modernizate. în cins
tea celei de-a 24-a aniversări 
a eliberării patriei, colectivele 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni, aplicînd indicațiile 
conducerii partidului cu privi
re la organizarea științifică a 
producției și a muncii, folosind 
cu pricepere tehnica tot mai 
perfecționată, ridicîndu-și ni
velul de pregătire profesională 
au obținut noi realizări în 
creșterea producției și îmbu
nătățirea calității produselor, 
sporind astfel contribuția 
noastră la eforturile depuse de 
întregul nostru popor spre a 
face țara mereu mai puter
nică și mai bogată. Sarcinile 
la export au fost realizate la 
timp, mărfurile trimise în nu
meroase țări reprezentînd o 
contribuție a colectivelor de 
muncă din județul nostru la 
ridicarea prestigiului produse
lor românești peste hotare. 
Realizări de seamă au obținut 
colectivele de muncă de la 
„Terapia", fabrica de piele și 
încălțăminte „Clujana", de la 
..Armătura", „Industria Sîr- 
niii“ Cîmpia Turzii, Combina
tul de celuloză și hîrtie „Dej" 
și altele. Institutele noastre de

> îrivățămînt și știință au bene
ficiat de atenția permanentă 
a partidului și statului nostru, 
asigurîndu-li-se condiții op
time pentru ca oamenii de 
știință, cercetătorii, cadrele di
dactice, cei peste 17 000 de stu
denți să-și poată desfășura cu 
succes activitatea complexă 
de cercetare și instruire. Stră
vechiul Cluj, păstrînd cu grijă 
monumentele prin care vor
bește trecutul, a înălțat noi 
edificii și cartiere, expresie a 
modernizării și înnoirii- pe care 
o cunoaște întreaga noastră 
patrie. Continuînd și dezvol- 
tînd tradițiile progresiste și 
revoluționare ale înaintașilor, 
slujind cu devotament intere
sele majore ale poporului nos
tru, oamenii de cultură și artă 

v se străduiesc cu pasiune pen
tru a face să rodească bogat 
mirabila sămînță a generosului 
umanism socialist propriu o- 
rmduirii noastre, 
Partidului Comunist Român. 
Fie că lucrăm în întreprinderi, 
pe ogoare, în domeniul științei 
și culturii, activitatea noastră 
a tuturor, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți, este călăuzită de idealu
rile Partidului Comunist Ro
mân, sîntem mîndri că apar
ținem» cu întreaga noastră

de- 
pa-

vi-

eli
de 
în 

so-

această mare adunare popu
lară, că alături de întregul po
por 'Vom contribui cu toate 
forțele la continua întărire a 
acestei unități, forță invinci
bilă a propășirii patriei noas
tre 1

Permiteți-mi, iubiți condu
cători ai partidului și statului, 
să vă asigur : Clujul este din 
toată inima alături de partid, 
el se identifică total cu poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru. Sîn
tem hotărîți să ne unim și 
mai strîns în jurul partidului, 
al Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. să muncim cu elan 
și abnegație pentru înfăptui
rea programului stabilit de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a partidului, 
pentru înflorirea și fericirea 
României socialiste, pentru 
triumful ideilor marxism-leni- 
nismului în lumea întreagă.

Au luat cuvîntul acad. prof. 
Constantin Daicovieiu, rec
torul Universității „Babes-Bo- 
lyai‘‘, prof univ. Erno Gali, 
redactor-șef al revistei „Ko- 
runk", Vasile Chioreanu, mun
citor la Uzina ..Tehnofrie". 
Aranka Mathe, muncitoare la 
întreprinderea „Someșul" și 
Tudor Popovici, student la In
stitutul politehnic.

în cuvîntul său, acad. C. 
DAICOVICIU, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai", a 
spus :

Ne-am întîlnit aici. în inima 
Clujului, cit mic cu mare. 
Ne-am întîlnit aici — și nu 
întîmplător în Piața Libertă
ții _ să întîmpinăm cu stri
gat» de bucurie, cu adînc res
pect și cu toată dragostea con
ducerea 
de stat, 
salutăm 
cel care 
lizează suprema putere în sta
tul nostru, nădejdea noastră, 
pe tovarășul secretar general 
al C.C. al Partidului 
Român și președinte 
liului de Stat, pe 
Nicolae Ceaușescu.

Unindu-ne într-un singur 
glas, în cuget și simțiri, le 
exprim în numele vostru, al 
celor de față și al miilor și 
miilor 'care n-au mai încăput 
în această piață, în numele

noastră de partid și 
să întîmpinăm și să 
în mijlocul nostru pe 
reprezintă și simbo-

Comunist 
al Qonsi- 
tovarășul

cărturarilor, oamenilor de 
știință și al studențimii clu
jene, le spun, le strig, le urez 
românescul, și strămoșescul, și 
tovărășescul : „Bine ați venit 
în mijlocul nostru !“.

Ingăduiți-mi ca tot în nu
mele dv. sâ-i spun tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că acest sa
lut noi nu-1- aducem ca unui 
oaspete, deoarece dînsul este 
al nostru, și noi la el ne gîn- 
dim. în mintea și în inima 
noastră, el trăiește oriunde 
s-ar afla !

Cuvîn tarea mea, tovarăși, 
nu va fi lungă : ea va fi însă 
răspicată. Noi îi întîmpinăm 
și îi înconjurăm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe con
ducătorii de partid și de stat 
pentru a le exprima nețărmu
ritul nostru devotament, ne
zdruncinata noastră încredere 
în Partidul Comunist Român, 
în Comitetul său Central și în 
guvernul țării.

I-am ieșit și le-am ieșit îna
inte pentru a manifesta și cu 
acest prilej, direct și nemijlo
cit, neclintita noastră hotă
rîre de a urma, în spiritul și 
litera ei, măreața Declarație 
a Marii Adunări Naționale, 
care este o emanație a voinței 
întregii națiuni, ca șl mărețele 
principii pe care le cuprinde
— eu pot s-o afirm ca istoric
— această „Magna charta 
libertatum" internațională.

Ne-am adunat aici, cum se 
adunau pe vremuri, în lunga 
și frămîntata istorie a neamu
lui nostru, strămoșii noștri pe 
Cîmpia Blajului, pe Cîmpia de 
la Alba Iulia. De ce ? Să de
monstrăm și să declarăm so
lemn, încă o dată, dorința fier
binte a tuturor oamenilor 
muncii din această țară — 
români, maghiari, germani și 
celelalte naționalități — dîrza 
noastră voință de a clădi so
cialismul în patria noastră li
beră și neatîrnată.

Am dori, tovarăși, am dori 
ca acest cuvînt răspicat al 
nostru, al tuturor, să răsune 
în toată lumea și să-1 înțe
leagă toate neamurile.

Vrem, vrem și iarăși vrem 
ca sub conducerea partidului 
nostru și a guvernului nostru, 
organe liber alese prin voira 
clasei muncitoare și a națiu
nii întregi, noi să contribuim 
la întărirea unității și prie
teniei dintre țările socialiste, 
să contribuim la victoria atot
biruitoarelor idei ale lui 
Marx, Engels și Lenin, să con
tribuim la oțelirea solidarită
ții internaționale a oamenilor 
muncii, a muncitorilor, a ță
ranilor, a intelectualilor. Vrem 
și iarăși vrem, să contribuim 
la făurirea măreței interna
ționale proletare, ca 
liberă și independentă.

Sub flamura roșie 
xismului, însoțiți de 
bilul, strămoșescul și 
drul nostru tricolor să 
strîngem rîndurile în jurul 
partidului nostru, al Comite
tului său Central, al guvernu
lui nostru, și, urmîndu-1 cu 
tot elanul, cu toată hotărîrea 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să mergem înainte spre bi
ruință.

Vă strig și vă îndemn, to
varăși, sus inimile !

! în cuvîntul său prof. GALL 
ERNO, redactor-șef al revis
tei „Korunk" a spus : Grija și 
bucuria sînt emoții umane 
care, în anumite momente, pot 
avea o confluență : una poate 
ceda locul celeilalte. Azi trăim 
ceasuril# unei bucurii sincere, 
căci putem saluta între zidu
rile istorice ale Clujului stră
vechi pe conducătorii parti-' 
dului și guvernului 
nai pe ' tovarășul 
Ceaușescu.

Ne bucură că în 
zitelor făcute în diferite jude
țe ale țârii ați venit și în mij
locul nostru. Sentimentul pe 
care îl resimțim 
moment este în 
cial 
într-o 
pentru 
lor din 
muniste 
diale, a 
tele socialiste și pentru pa
cea din Europa, partidul și 
guvernul nostru și-au demon
strat încă o dată, în mod preg
nant, consecvența neabătută 
în lupta pentru promovarea 
idealurilor socialiste, pentru 
aplicarea strictă a principiilor 
internaționaliste în relațiile 
dintre țările socialiste.. țări 
independente și suverane.

Bucuria noastră se îmbină 
cu satisfacția. și încrederea cu 
care apreciem atitudinea fer
mă de care au dat dovadă 
conducătorii partidului și sta
tului cînd, în numele întregu
lui popor, și-au exprimat soli
daritatea cu cauza Ceho
slovaciei socialiste prietene, cu 
aspirația sa de a 
crația socialistă, 
cătorii legali ai 
cu eforturile de 
naționalităților din acest stat.

o țară

a mar- 
venera- 

mîn- 
ne

și perso-
Nicolae

cursul vi-

în acest 
mod spe- 
faptul că 
complicată 
raporturi-

mișcării co-

alimentat de 
situație 
evoluția 
sinul 

și muncitorești mon- 
relațiilor dintre sta-

lărgi demo- 
cu condu- 
acestei țări, 
progres ale

Trebuie să ne exprimăm a- 
cordul profund cu poziția 
P.C.R. și a guvernului Repu
blicii Socialiste România, care, 
dezaprobînd intervenția mili
tară în treburile interne ale 
Cehoslovaciei, au știut să pro
moveze — de la bun început
— o politică îndreptată spre 
rezolvarea pe calea tratative
lor și a discuțiilor tovărășești 
a conflictului ivit — în inte
resul menținerii și consolidă
rii unității țărilor socia
liste și al mișcării comuniste 
internaționale. Trebuie să ne 
exprimăm — în același timp
— adeziuna totală față de 
Declarația Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. în care sa 
exprimă dorința ca să se în
făptuiască retragerea comple
tă și în timpul cel mai scurt 
a forțelor armate ale celor 
cinci state socialiste din 
Cehoslovacia.

Această atitudine, această 
politică nu poate decît să res
tabilească și să întărească în
crederea în ideile marxism-le- 
ninismului, în principiile in
ternaționalismului proletar. 
Aces.te idei și aceste idealuri 
sînt într-adevăr invincibile, 
stimulînd eforturile maselor 
populare care și-au luat soarta 
în propriile lor mîini, efor
turile națiunilor socialiste li
bere, independente și suve
rane, care zămislesc o lume 
nouă. Aceste idealuri nu pot 
fi strivite de nici o forță.

Marxismul viu este ideolo
gia adecvată a secolului nos
tru, este o sintetizare critică 
și constructivă a tot ce în 
epoca noastră frămîntată de 
grave contradicții înseamnă 
progres, umanism, democra
ție, libertate socială, națio
nală și individuală.

încrederea noastră se în
dreaptă către Partidul Comu
nist Român, care animă înfăp
tuirea programului măreț tra
sat de Congresul al IX-lea, se 
îndreaptă către Comitetul său 
Central. Această încredere se 
întruchipează în unitatea cu 
care toți cetățenii patriei 
noastre, fără deosebire de na
ționalitate, participă cu un 
înzecit efort la traducerea în 
viață a sarcinilor formulate de 
congres.

Ca vechi militant al parti
dului și ca lucrător în presa 
de limba maghiară din Româ
nia am fost deosebit de mișcat 
de cuvintele tovarășului 
Ceaușescu, rostite recent la 
Brașov, în care a scos în evi
dență importanța primordială 
a unității noastre cu țările 
socialiste învecinate șî mai 
depărtate, accentuînd necesi
tatea dezvoltării continue a 
colaborării noastre cu popoa
rele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Ungare.

în aceste zile pline de dina
mism, populația întregii țări, 
români, unguri, germani și ce
tățeni de alte naționalități, 
și-au exprimat din nou patrio
tismul lor socialist, și-au strîns 
și mai mult rîndurile în jurul 
conducerii de partid și de stat. 
Mai avem multe de făcut în 
toațe domeniile vieții noastre 
materiale și spirituale. întrea
ga politică a partidului, acti
vitatea conducătorilor săi, 
constituie pentru noi un în
dreptar și un permanent izvor 
de învățăminte. în acest sens, 
salut cu adîncă satisfacție cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ținută la Odorheiul 
Secuiesc în care Domnia Sa a 
expus marile noastre realizări 
în rezolvarea problemei na
ționale și a trasat sarcinile ce 
ne revin în acest domeniu. Țin 
să-mi exprim și cu acest pri
lej încrederea mea deplină în 
politica națională a par4!’Ului 
nostru. în fața noastră stau 
obiective pentru care merită 
să muncim, merită să luptăm.

în încheiere, permiteți-mi 
să-mi exprim convingerea că 
în lumina marxismului crea
tor, animați de principiile de
mocrației socialiste și de po
litica națională marxist-leni
nistă a partidului, vom putea 
să înfruntăm cu 
greutăți.

în ceea ce mă 
ferm hotărît să 
toate capacitățile
struirea în România a Unei 
societăți în care bunăstarea, 
libertatea și demnitatea omu
lui constituie valorile supreme., 

Luînd cuvîntul tovarășul 
VASILE CHIOREANU, mun
citor la Uzina „Tehnofrig", a 
spus: Orașul Cluj, important 
centru industrial al scumpei 
noastre patrii. România socia
listă, a îmbrăcat haină de săr
bătoare. Pentru noi, munci
torii. români și maghiari, pre
zența în mijlocul nostru a 
conducătorilor de partid și de

•
stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie 
un prilej de mare bucurie, do
vadă elocventă a legăturii in
destructibile dintre conduce-r 
rea partidului și statului nos
tru și masele largi de mun- 

■ citori, țărani și intelectuali.
Prezența dumneavoastră în 

mijlocul nostru, iubiți oaspeți, 
reprezintă o ocazie minunată 
pentru a vă informa, asupra 
realizărilor obținute prin mun
ca plină de abnegație a mun
citorilor din întreprinderile 
clujene. în același timp, vi
zita dumneavoastră în orâșul 
Cluj ne dă posibilitatea să ne 
angajăm în fața conducerii su
perioare de partid și de stat 
că vom depune în continuare 
toate eforturile pentru a în- 
făptuj neabătut programul de 
dezvoltare a țării, elaborat de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a Partidului. 
Cu entuziasmul și puterea de 
muncă de care muncitorimea 
clujeană a dat întotdeauna do
vadă, avem ferma convingere 
că vom îndeplini și depăși, 
alături de întreaga muncito
rime din patria noastră, pre
vederile planului cincinal. 
Sîntem conștienți că, pentru a 
construi societatea nouă; so
cialistă, trebuie să depunem 
eforturi tot mai mari, și că ele 
vor fi răsplătite prin ridica
rea continuă a nivelului 
trai al poporului român.

Prezența conducătorilor de 
partid și de stat în mijlocul 
nostru constituie totodată un 
prilej de a ne exprima totala 
și calda adeziune la înțeleap
tă politică externă a partidu-' 
lui și guvernului nostru. 
Această politică a fost în mod 
pregnant reafirmată în De
clarația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste 
România, care subliniază 
că trăsătura caracteristică 
fundamentală a politicii ex
terne a partidului și sta
tului nostru o constituie 
preocuparea pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste interna
ționale. Dovada cea mai eloc
ventă a însuflețirii și satis
facției cu care muncitorimea 
clujeană a primit acest docu
ment de însemnătate istorică 
o conștituie nenumăratele ma
nifestări de adeziune prin 
luări de poziție în presă, la 
radio sau prin scrisori trimise 
conducerii de partid. Și aceas
tă adunare populară în care 
entuziasmul se îmbină cu re
cunoștința noastră fierbinte 
pentru înțeleaptă noastră con
ducere de partid și de stat 
constituie a manifestare sin
ceră a 
politica 
deauna, 
varășe
oaspeți, ați dat dovadă de 
înaltă principialitate, urmă
rind prin tot ceea ce ați în
treprins interesele fundamen
tale ale poporului român, ale 
cauzei socialismului.

Mulțumindu-vă din inimă, 
ne angajăm în fața dumnea-

de

adeziunii maselor la 
partidului; Ca întot- 
și în aceste zile, to- 

Ceaușescu și stimați

succes orice

privește, sînt 
contribui cu 
mele la con-

voastră că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a înde
plini în cele mai bune condi
ții sarcinile ce ne revin în 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român. Vom munci cu tot 
elanul, însuflețiți de ideile ex
primate în documentele 'de 
partid ce ne sînt o prețioasă 
călăuză pentru a făuri socia
lismul în România, pentru a 
ne aduce din plin contribuția 
la apărarea și întărirea cuce
ririlor noastre revoluționare, 
a independenței și suverani
tății naționale la înflorirea 
scumpei noastre patrii, Româ
nia Socialistă.

în cuvîntul rostit la miting, 
MATHE ARANKA, muncitoa
re la Fabrica de tricotaje „So
meșul", a spus :

Vizita la Cluj a conducători
lor partidului și statului, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie un eve
niment de mare însemnătate 
pentru orașul nostru, pentru 
zecile de mii de locuitori ai 
săi — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
folosindu-mă de acest prilej, 
să exprim unele din gîndurile 
noastre, ale mele și ale to
varășilor mei de muncă, senti
mentele care ne animă în 
lupta pentru realizarea sarci
nilor economice, dorințele care 
ne călăuzesc zilnic pașii, ne 
înzecesc forțele șl dau putere 
brațului nostru.

Aș vrea 
pe care le 
dv., dragi 
trunse de
dragostei și încrederii pe care, 
deopotrivă, tineri și vîrstnici, 
femei și bărbați, români și 
maghiari le purtăm partidu
lui, Comitetului său Central, 
politicii sale înțelepte, politică 
ce corespunde pe deplin in
tereselor poporului și patriei 
comune, cauzei socialismului 
și păcii în întreaga lume.

Știm cu toții, și exemplul 
fiecăruia dintre noi ne demon
strează această realitate, că 
pentru partidul și statul nos
tim nu există o cauză mai 
scumpă decît înflorirea pa
triei și ridicarea bunăstării 
oamenilor 
ceva decît 
constantă 
tru poate 
deosebite
strucția socialistă din patria 
noastră — din economie, cul
tură, în perfecționarea relații
lor sociale, în dezvoltarea o- 
rașelor și satelor noastre, în 
ridicarea nivelului de viață al 
oamenilor ? Cui 
acestea dacă 
care călăuzește 
tră activitate ?

Vorbind de
realizat sub conducerea parti
dului și pentru 
nu trebuie să 
departe. Orașul 
jul — ne oferă
privire la crearea unei noi in
dustrii și în dezvoltarea 
științei, culturii, artei și în- 
vățămîntului, ca și în statorni
cirea unui optimism în viața 
oamenilor, optimism și în
credere care își au rădăcina în 
înfăptuirile de pînă acum și 
cele pe care le vom dobîndi 
în viitor.

Amintind realizările noas
tre, e bine să reținem că toate 
acestea s-au înfăptuit în con
dițiile cînd prin politica în
țeleaptă a partidului și statu
lui, oamenilor muncii din pa
tria noastră li s-a asigurat 
liniștea necesară construcției 
pașnice. între politica internă

ca primele cuvinte 
rostesc aici, în fața 
tovarăși, să fie pă- 
întreaga căldură a

muncii. Și ce alt- 
această preocupare 
a partidului nos- 
explica realizările 

obținute în con-

datorăm toate 
nu partidului, 
întreaga noas-

ceea ce am

a exemplifica 
mergem prea 

nostru — Clu- 
exemple și cu

In-

ce-

promovată de partid și po
litica externă există o pu
ternică unitate care a primit 
în decursul anilor o înaltă a- 
preciere din partea întregului 
popor.

Principiile care stau la baza 
politicii externe a partidului 
nostru au fost din nou expuse, 
cu multă claritate și fermitate, 
în Declarația adoptată de 
sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale și în 
expunerile dv., tovarășe 
Ceaușescu.

Adeziunea pe care o exprim 
din nou aici, în prezența con
ducătorilor noștri iubiți este 
nu numai a aceleia care are 
cinstea de a vorbi, ci a tuturor 
muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din întreprinde
rea noastră — români și 
maghiari, femei șl bărbați — 
uniți în hotărîrea lor de a 
îndeplini și depăși plarful, de 
a contribui, prin toate forțele 
lor, la înflorirea patriei co
mune — România socialistă.

Vom urma și pe mai departe, 
cu hotărîre șl deplină în
credere, partidul nostru și 
vom susține cu toate forțele 
politica sa marxist-leninistă. 
Pentru fiecare din noi, stimate 
tovarășe secretar general, nu 
există cauză mai scumpă decît 
cauza partidului, a construirii 
socialismului, întăririi păcii în 
întreaga lume.

în cuvîntul său, studentul 
TUDOR POPOVICI, de la 
stitutul Politehnic a spus :

Vizita dumneavoastră în
tatea universitară a Clujului 
ne oferă nouă, studenți din in
stitutele de învățămînt supe
rior, prilejul fericit de a ne 
exprima încă o dată bucuria 
deplină, recunoștința fierbinte 
și dragostea pentru partid și 
pentru conducerea de stat a 
României socialiste.

Ne ascultăm cu emoție bă
tăile de inimă, și, împreună 
cu dascălii și părinții noștri, 
alături de toți cetățenii patriei, 
am dori să dăm glas atașa
mentului nestrămutat al tine
retului la înțelepciunea parti
dului, la deciziile sale, născu
te din grija pentru popor, pen
tru destinele țării.

Ne sînt cuvintele mai pa
lide decît sentimentele și gîn
durile. Ele nu pot exprima în
deajuns dragostea sinceră a 
tineretului pentru faptele 
prezente și pentru proiectele 
ce vor contura ziua de mîihe 
a României. De aceea. îngă
duiți-mi, iubiți conducători de 
partid și de stat, să vă îm
părtășesc gîndurile și aspira
țiile tineretului studențesc din 
acest oraș, unde învață și își 
făuresc planuri de viitor stu
denți români, maghiari și ger
mani, colegi‘și prieteni, uniți 
prin dragostea lor pentru pa
tria socialistă și pentru popor.

Alături de toți cetățenii ță
rii, studenții își exprimă ade
ziunea lor totală la politica 
internă și externă a partidu
lui și statului, pentru că ea 
exprimă principialitate și sin
ceră încredere în cauza unită
ții țărilor socialiste, în drep
tul fiecăreia de a construi so
cialismul potrivit cu realitățile 
poporului respectiv. Coordo
natele politicii țării noastre — 
formulate limpede și cu luci
ditate în Declarația adoptată 
de Marea Adunare Națională 
— au reafirmat, în aceste zile, - 
pozițiile călăuzite de rațiune 
și de simțul răspunderii pen
tru cauza socialismului, pentru 
viitorul țării noastre.

Sîntem fericiți să exprimăm 
aici conducerii de partid și de 
stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința noas
tră pentru partidul care 
făurește idealurile socialis
mului, care edifică pentru ge
nerația tînără minunatul vi
itor al " 
Sîntem 
noastră 
gat contur bunăstarea fiecărui 
om, că societatea noastră 
creează condițiile deplinei a- 
firmări a personalității uma
ne, că sîntem martorii ridi
cării spirituale a patriei. Ne 
sînt drage aceste cuceriri de 
care beneficiază tineretul uni
versitar, de aceea ne sînt 
scumpe pacea, încrederea șj 
prietenia între popoare. Tine
retul a urmărit, alături de. toți 
cetățenii patriei, evoluția u- 
nor evenimente față de care 
partidul a luat atitudine, o 
atitudine izvorîtă din fermi
tatea în aplicarea principiilor 
marxist-leniniste ale relațiilor 
dintre țările socialiste, din 
simpatia și încrederea în po
porul frate cehoslovac. Aceas
tă atitudine este întărită prin 
adeziunea unanimă a țării, a 
întregului tineret al patriei.

Cauza socialismului, cauză a 
fiecărui cetățean al țării, a tu
turor tinerilor de pe întinsu
rile patriei, ne obligă să ve
ghem neabătut pentru ca ni
mic să nu zdruncine coeziu
nea și forța sistemului socia
list. unitatea lui frățească.

Vă rog să-mi permiteți, sti
mați tovarăși, să asigur con
ducerea de partid și 
pe tovarășul 
Ceaușescu, secretarul 
al Comitetului Central 
tidului, că tineretul universi
tar din Cluj este hotărît să 
slujească cu credință și fier
binte patriotism idealurile 
mărețe ale socialismului, cau
za poporului român, pentru ca 
România să devină tot mai 
puternică, mai frumoasă, 
demnă de eforturile și aspi
rațiile generațiilor care ne-au 
precedat și 
vor urma.

Primit cu 
cu aplauze 
apoi cuvîntul tovarășul NICO
LAE CEAUȘESCU, secretar 
general al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Stat.

Cuvîn tarea a fost urmărită 
cu viu/ interes și subliniată în 
repetate rînduri de puternice 
și îndelungi aplauze.

Minute în șir mulțimea scan- 
dează numele drag al Partidu
lui Comunist Român, își ex
primă prin urale și ovații ho- 
tărîrea unanimă de a face to- 
tul pentru înfăptuirea politi
cii marxist-leniniste, profund 
principiale, promovată de 
conducerea partidului, pentru 
triumful ideilor socialismului 
și păcii în lumea 
Sînt momente de 
patriotism în care 
muncii, români și

României socialiste, 
mîndri că în țara 

capătă un tot mai bo-

de stat, 
Nicol ae 
general 
al Par-

ale celor care ne

urale entuziaste, 
puternice, a luat

întreagă. ; 
înflăcărat 

oamenii 
maghiari,

dau glas simțămintelor de.mîn- 
drie justificată, pentru bucu
ria de a fi cetățeni aj unei pa
trii libere, independente, stă- 
pîne pe soarta sa. în care so
cialismul a învins deplin și 
pentru totdeauna.

în continuarea vizitei a avut 
loc o entuziastă 
intelectualii din 
nirea a constituit 
manifestare a 
unanime ale oamenilor de 
știință și cultură clujeni față 
de politica înțeleaptă a parti
dului, o expresie puternică a 
hotăririi lor de a înzeci efor-

întîlnire cu 
Cluj. întîl- 
o vibrantă

sentimentelor 
oamenilor

(Continuare în pag. a V-a)

La Fabrica de pielărie fi tncăl țăminte „Cluj an a
Foto: AGERPRES
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turile în opera de edificară 
socialistă a României.

(Relatarea întilnirii o vom 
publica in numărul viitor al 
ziarului nostrum

★
în clipele în care încheiem 

reportajul nostru toată sufla
rea Clujului, străvechea ceta
te transilvăneană freamătă. 
Străzile, bulevardele, balcoa
nele și ferestrele sînt pline de 
lume. întîlnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al partidului, președintele 
Consiliului de Stat al Româ
niei, s-a transformat într-o 
mare sărbătoare populară, in
tr-un prilej de bucurie și mîn- 
drie pentru fiecare om de aici, 
indiferent de naționalitate, 
fiindcă toți cetățenii Cluju
lui socialist au1 un singur 
ideal; idealul înalt al parti
dului, idealul slujirii patriei 
noastre, România socialistă.

Vizite în județe ale altor
tovarăși din conducerea

de partid și de stat

C.C. al

în continuarea vizitelor de 
lucru ale unor tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat în județele țării, în zilele ■ 
de 29 și 30 august tovarășul 
Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prirt-vicepre
ședinte al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a 
făcut o vizită în județtil Te
leorman ; tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri — în jude
țul Satu Mare ; tovarășul Du
mitru Popescu, membru Su- 
pleai t al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., redactor 
șef al ziarului „Scînteia1* — 
în județul Alba.

Cu acest prilej, tovarășii din 
conducerea de partid și de 
stat au vizitat numeroase 
obiective de mare însemaetate 
pe tărîm economic și social- 
cultural — uzine și fabrici, 
șantiere, unități agricole, com
plexe sociale, așezăminte de 
cultură. Discutînd la fața lo
cului cu muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cadre de conduce
re, activiști de partid și de 
st«. as.upra celor mai impor
tante probleme ale activității 
lor, oaspeții s-au interesat de 
modul în care colectivele res
pective realizează sarcinile 
actuale ce stau în fața lor, de 
activitatea desfășurată pentru- 
înfăptuirea programului de 
edificare socialistă elaborat 
de Congresul al IX-lea și dez
voltai creator de Conferința 
Națională a partidului.

In cursul vizitelor au avut 
loc întîlniri cu muncitori, ță
rani și intelectuali, activiști 
de partid și de stat. Luînd 
cuvîntul în cadrul unor entu
ziaste adunări populare, tova
rășii Constantin Drăgan, Iosif 
Banc și Dumitru Popescu au 
vorbit pe larg despre progra
mul de activitate elaborat de 
partid în vederea înfloririi 
multilaterale a patriei noastre 
socialiste, despre îndatoririle 
ce stau în fața oamenilor 
muncii, a activului de partid

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se luminează ^simbolica cheie a Clujului Foto: AGERFRES

Coloana oficială de mașini 
înaintează cu greu, clujenii 
aștern adevărate covoare de 
flori în lungul bulevardelor, 
s t r î n g mina tovarășului 
Ceaușescu, urează sănătate 
conducătorilor României so
cialiste de care sînt legați toți 
într-o neclintită unanimitate, 
români, maghiari, germani, 
prin tot ceea ce poporul ro
mân a construit și constru
iește liber, deplin stăpîn pe 
soarta sa.

în această atmosferă de pu
ternică unitate a întregului 
popor în jurul partidului s-a 
încheiat vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și 
stat în județul Cluj.

de

Reportaj realizat de : 
PALL ANGHEL 

STELIAN CONSTANTINESCU 
MIRCEA S. IONESCU 

LUDOVIC ROMAN 
ALEXANDRU MUREȘAN

de
ex-
lor,

de 
la 
și 
la

și de stat pentru a asigura 
un ritm înalt în procesul dez
voltării economiei șl culturii 
românești, al perfecționării 
continue a vieții economice și 
sociale în toate domeniile. 
Oaspeții au subliniat necesi
tatea sporirii eforturilor celor 
ce muncesc pentru realizarea 
programului elaborat de partid 
în vederea desăvîrșirii con
strucției socialiste, a ridicării 
necontenite a nivelului de 
trai al tuturor cetățenilor pa
triei noastre.

Reprezentanți ai muncitori
lor, țăranilor și intelectuali
lor, ai organelor locale 
partid și de stat au 
primat, prin cuvîntul
în adunări, hotărîrea oame
nilor muncii din aceste ju
dețe de a-și consacra în
treaga putere de muncă în
deplinirii sarcinilor de plan 
pe anul în curs și pe întregul 
cincinal, conștienți fiind 
faptul că eforturile lor duc 
progresul economic, social 
intelectual al țării noastre,
bunăstarea oamenilor muncii. 
Totodată, cei ce au luat cu
vîntul și-au exprimat adeziu
nea totală față de politica in
ternă și externă a partidului 
și statului — față de princi
piile clar exprimate în recen
tele documente ale Comitetu
lui Central al partidului și în 
Declarația adoptată de Marea 
Adunare’ Națională, precum 
și în comunicatul Comitetului 
Executiv al C.C. al PiC.R. 
Muncitorii, țăranii și intelec
tualii care au luat cuvîntul 
și-au manifestat dragostea, a- 
tașmentul și încrederea lor 
deplină în partidul nostru, de- 
monstrînd unitatea de ne
zdruncinat în jurul partidu
lui, Comitetului său Central, 

. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vorbitorii, au sub
liniat că 
județele 
ne toate 
înfăptui 
politică 
teresele 
por, ale 
cialismului și păcii în lume.

oamenii muncii din 
respective vor depu- 
eforturile pentru a 

politica partidului, 
ce întruchipează in- 
întregului nostru po- 
cauzei generale a so-

Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară din orașul Cluj
Dragi tovarăși, cetățeni ai 

Clujului,
Vă rog să-mi permiteți să 

vă adresez un salut căldupos 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului, a Consiliu
lui de Stat Și a guvernului ReJ 
publici! Socialiste România, 
(urale prelungite). îmi este 
greu să redau în cuvinte im
presiile bogate ale acestei 
vizite și, mai cu seamă, emoția 
pe care o resiifit privind aceas
tă mare adunare populară de 
aci, din Piața Libertății, în 
care văd o manifestare simbo
lică a unității întregului nos
tru popor, (aplauze, urale).

în aceste manifestări, în cu
vintele calde, din inimă, care 
ne-au fost adresate aici, ca și 
la Cîmpia Turzii, la Turda, în 
întreprinderile clujene vizita
te, noi vedem expresia sen
timentelor dv., ale cetățenilor 
din județul Cluj, dar în același 
timp ale întregului popor, care 
știe că partidul nostru comu
nist, conducerea sa, îl 
călăuzește neabătut spre o 
viață demnă, liberă și fericită! 
(aplauze, urale prelungite).

Vizita noastră la Cluj, întîl- 
nirea cu dv., ca și celelalte vi
zite și întîlniri dintre conducă
torii de partid și de stat și oa
menii muncii, care au avut și 
au loc în aceste zile pe întreg 
cuprinsul țării, constituie o 
parte integrantă a stilului și 
metodelor de muncă ale parti
dului nostru, ale conducerii 
sale, care se sfătuiesc întot
deauna cu poporul, se consultă 
permanent cu oamenii muncii, 
verificînd în același timp a- 
probarea de către popor a 
măsurilor adoptate, a politicii 
elaborate. Noi considerăm că 

, numai așa, numai consultîn- 
du-ne cu poporul și ținînd sea
ma de părerile sale, putem să 
asigurăm conducerea justă a 
tării pe calea socialismului, 
(vii aplauze, urale).

Sîntem , acum spre sfîrșitul 
vizitei și putem afirma că în
tâlnirea de aici, de la Cluj, ca 
și celelalte ce au avut loc cu 
muncitorii, țăranii, intelectua
lii, români, maghiari, germani, 
de alte naționalități, de pe în
treg cuprinsul țării au relevat 
unanimitatea deplină în care 
poporul nostru susține politi
ca 'partidului și guvernului, 
(vii aplauze, urale).

Ne-am putea pune între
barea : de ce oare politica 
partidului, politica sa internă 
ca și politica sa internaționa
lă care și-a găsit o nouă ex
presie în Declarația adoptată 
de Marea Adunare Națională, 
stîrnește un atît de puternic 
ecou în inima, în mintea și in 
sufletul poporului ? Cred că a- 
ceasta se datorește tocmai fap
tului că ea exprimă gîndurile 
fiecărui cetățean al patriei 
noastre, răspunde intereselor 
și năzuințelor poporului, strîns 
unit și stăpîn pe destinele sa
le, hotărît să asigure desăvâr
șirea construcției socialiste în 
România, să creeze condițiile 
pentru trecerea în viitor la 
făurirea societății comuniste, 
(aplauze, urale îndelungate).

Sub conducerea partidului 
comuniștilor, poporul nostru a 
obținut mari victorii, a învins 
multe greutăți. în anii grei ai 
ilegalității, partidul comunist 
a știut să unească tot ce are 

I
mai bun poporul nostru, toate 
forțele oamenilor muncii — 
cînd vorbesc de oamenii mun
cii îi înțeleg și pe muncitori, 
și pe țărani, și pe intelectuali, 
fără deosebire de naționali
tate — să-i conducă strîns 
uniți în lupta împotriva regi
mului burghezo-moșieresc, în 
lupta împotriva dictaturii mi
litare și a războiului fascist, 
pentru eliberarea patriei, (a- 
plauze, urale). în focul acestei 
lupte s-a întărit și s-a pus o 
bază trainică prieteniei dintre 
poporul român și celelalte po
poare care au luptat împreu
nă împotriva fascismului. Aici, 
în Cluj, se găsește Monumen
tul care amintește de lupta 
comună a Armatei Române și 
Armatei Sovietice împotriva 
fascismului ; nu departe, la 
Debrețin, se găsește Monu
mentul ostașilor români, care 
vorbește de jertfele aduse de 
aceștia pentru eliberarea po
porului frate maghiar ; în Ce
hoslovacia se găsesc, de ase
menea, monumente ale ostași
lor români care și-au dat via
ța pentru eliberarea popoare
lor frățești ale Cehoslovaciei. 
Sîngele vărsat în lupta comu
nă, dusă împotriva fascismu
lui, împreună cu fiii poporu
lui sovietic, cu oamenii mun
cii dm Ungaria, cu oamenii 
muncii din Cehoslovacia, a ci
mentat pe veci prietenia din
tre popoarele noastre, alianța 
lor frățească, solidaritatea lor 
pe drumul făuririi socialismu
lui și comunismului, (vii a- 
plauze, urale).

Noi considerăm că. purtăm 
răspunderea față de cei ce 
și-au dat viața în această lup
tă, de a nu admite nimic care 
să dăuneze prieteniei dintre 
popoarele noastre, relațiilor 
dintre țările socialiste, de a ac
ționa neobosit și a face totul 
pentru întărirea unității țări
lor socialiste. Aceasta este nu 
numai o datorie față de jert
fele trecutului, ci și chezășia 
luptei pentru victoria cauzei 
socialismului, a păcii în lume, 
(aplauze, urale).

După cum vedeți, ne leagă 
vechi relații de unitate și 
prietenie cu popoarele multor 
țări socialiste, cu partidele 
comuniste și muncitorești din 
aceste țări. Partidul nostru, 
poporul român, consideră că 
oamenii care conduc destinele 
țărilor socialiste au răspunde
rea, față de popoarele lor și 
față de mișcarea comunistă 
internațională, de a face totul 
pentru întărirea prieteniei 
frățești dintre statele socia
liste, de a împiedica adîncirea 
divergențelor, de a acționa 
perseverent pentru unitatea 
țărilor lor și a întregii miș
cări comuniste și muncitorești 
internaționale, (aplauze puter
nice).

Principiile care călăuzesc 
partidul și statul nostru în 
dezvoltarea relațiilor cu cele
lalte țări socialiste, cu parti
dele comuniste și muncito
rești din întreaga lume, sînt 
principiile verificate, atotbi
ruitoare, ale marxism-leninis- 
mului, principii care pornesc 
de la egalitatea 
drepturilor între 
tre partide, de 
independenței și 
naționale, de la 
în lupta comună, de la ma
nifestarea activă a internațio

deplină a 
națiuni, In

ia respectul 
suveranității 
solidaritatea

nalismului proletar, (aplauze 
însuflețite).

Știți, tovarăși, că în aceste 
zile au avut loc grave eve
nimente pe arena internațio
nală, care au pus în discuție 
multe aspecte ale relațiilor 
între țările socialiste, au ri
dicat multe probleme, au fă 
cut pe mulți comuniști să-și 
pună întrebarea : oare este., 
inevitabil ca în relațiile din
tre țări socialiste, dintre co
muniști, să se ajungă la ase- 
ihenea manifestări de încor
dare ? Oare nu este posibil să 
se împiedice adîncirea diver
gentelor și înrăutățirea rela
țiilor, oare au fost epuizate 
toate mijloacele comune pe 
care le avem pentru a găsi 
soluții constructive probleme
lor actuale ? Răspunsul nos
tru este „nu“ — nu s-au epui
zat aceste mijloace! Avem 
convingerea că există încă 
multiple și largi posibilități 
ca — acționînd cu chibzuință 
și perseverență, în spiritul 
responsabilității față de po
poarele noastre, față de miș
carea comunistă internaționa
lă, față de întreaga omenire
— să dovedim superioritatea 
ideologiei noastre, posibilita
tea de a rezolva pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste, ori
ce problemă divergentă dintre 
noi, de a asigura unitatea în 
lupta noastră comună și mer
sul înainte victorios al cauzei 
socialismului 1 (aplauze, u- 
rale).

în situația grea ce s-a creat, 
noi considerăm că trebuie să 
se acționeze cu hotărîre pen
tru a se înfăptui acordul 
stabilit la Moscova la convor
birile sovieto-cehoslovace, pen
tru reluarea activității nor
male a organelor legale de 
partid și de stat și crearea 
condițiilor ca partidul comu
nist, poporul cehoslovac, cu 
forțele unite în jurul condu
cerii sale, să-și poată consa
cra eforturile rezolvării sarci
nilor complexe ce-i stau în 
față, asigurînd mersul înainte 
al construcției socialiste în 
Cehoslovacia. Dorim poporului 
frate cehoslovac, dorim parti
dului frate comunist ceho
slovac, succes deplin în acti
vitatea pentru dezvoltarea so
cietății socialiste în Cehoslova
cia 1 (aplauze, urale puternice).

De asemenea, considerăm că 
este necesar să se ajungă la 
retragerea din Cehoslovacia, în 
cel mai scurt timp, a trupelor 
celor cinci țări socialiste, asi- 
gurîndu-se poporului ceho
slovac posibilitatea de a-și 
exercita pe deplin prerogati
vele suveranității și indepen
denței naționale, de a-și rezol
va singur problemele, în in
teresul cauzei socialismului, al 
restabilirii climatului de în
credere și prietenie dintre 
țările socialiste, al consolidă
rii și întăririi unității lor, (a- 
plauze, urale).

Noi apreciem ca o datorie a 
comuniștilor din toată lumea
— din țările socialiste, ca și 
din țările capitaliste — uni
rea eforturilor pentru a se de
păși acest moment greu, pentru 
a se asigura trecerea mai de
parte la sarcinile luptei co
mune, pentru a se asigura 
coeziunea tuturor forțelor anti- 
imperialiste și a împiedica im
perialismul să pună în pri
mejdie pacea și libertatea po
poarelor. (aplauze).

Partidul și guvernul, între
gul nostru popor nu-și vor 
precupeți eforturile și vor ac
ționa în acest spirit, pe baza 
Declarației adoptate de Marea 
Adunare Națională, pe baza 
hotărîrilor Comitetului Cen
tral al partidului, pentru a-șl 
aduce neprecupețit întreaga 
contribuție la cauza unității, la 
întărirea frontului antiimperia- 
list. (aplauze, urale).

O deosebită atenție acordăm 
realizării în cele mai bune 
condiții a sarcinilor mari care 
stau în fața noastră în con
strucția socialismului, știind 
că forța sistemului mondial so
cialist stă în forța și tăria 
fiecărei țări socialiste. Cu cît 
fiecare din aceste țări obține 
rezultate mai bune în făurirea 
orînduirii noi, cu cît se dez
voltă din punct de vedere eco
nomic, cultural, științific, 
cît își asigură capacitatea 
apărare, într-un cuvînt 
cît socialismul își afirmă 
perioritatea mai multilateral în 
fiecare țară socialistă, cu a- 
tît devine mai puternică forța 
și influența socialismului în 
întreaga lume, (aplauze, urale) 

în acest sens, atît interesele 
fundamentale ale poporului 
român, cît și îndatoririle sale 
internaționale, ne determină 
să ne mobilizăm toate efortu
rile pentru îndeplinirea pro
gramului de desăvîrșire a con
strucției socialiste elaborat de 
Congresul al IX-lea al parti- 

- dului. Este adevărat, tovarăși, 
că bilanțul primilor doi ani 
și jumătate ai cincinalului este

cu 
de 
cu 

su-

orînduirii 
(aplauze.

a obținut

îmbucurător. Sarcinile de dez
voltare a economiei, științei, 
culturii, de ridicare a nive
lului de trai al poporului au 
fost pe deplin îndeplinite, exi- 
stînd toate garanțiile că vom 
reuși să realizăm în întregime 
directivele programului ela
borat.

In mod deosebit, ne străduim 
să ridicăm continuu nivelul 
industriei patriei noastre, pen
tru că știm că fără o puter
nică industrie nu se poate con
strui socialismul, nu poate fl 
asigurată fericirea și indepen
dența poporului nostru, (a- 
plauze, urale prelungite).

Facem eforturi susținute 
pentru modernizarea agricul
turii socialiste, care și-a dove
dit superioritatea, chiar și în 
acest an de secetă. Mă refer 
la superioritatea pe planul pro
ducției, care este întregită de 
superioritatea din punct de 
vedere, social, căci agricultura 
socialistă a unit milioanele de 
țărani, pe care îi educă, în 
munca comună, în spiritul so
cialismului, asigurînd lichida
rea, așa cum spunea Lenin, 
a oricărei baze de renaștere 
a capitalismului. Vă amintiți 
ce spunea Lenin că acolo unde 
există mica producție de măr
furi se naște capitalism zi de 
zi, ceas de ceas, spontan și în 
proporție de masă. Noi de mult 
am lichidat această posibili
tate în România. Socialismul a 
învins pentru totdeauna în 
țara noastră, (aplauze, urale).

Agricultura noastră socia
listă asigură condiții pentru 
dezvoltarea continuă a unei pu
ternice producții agro-ali- 
mentare, care să satisfacă din 
plin nevoile întregului popor. 
Totodată, țărănimea nouă, 
cooperatistă, în strînsă unitate 
cu clasa muncitoare, constituie 
o forță de granit a 
noastre socialiste.
urale entuziaste).

Partidul nostru 
succese mari în îndeplinirea 
programului de dezvoltare a 
învățămîntului, științei, cultu
rii și depune în continuare e- 
forturi pentru a ridica poporul 
nostru pe trepte superioare de 
educație și cultură, deoarece, 
după cum se știe, Socialismul 
presupune însușirea, sintetiza
rea a tot ceea ce a creat mai 
bun omenirea în domeniul cu
noașterii științifice. Numai pe 
baza științei și culturii celei 
mai înaintate se poate făuri 
cea mai dreaptă și mai umană 
societate din istorie, societatea 
comunistă, (aplauze vii, urale).

An de an se înfăptuiesc pre
vederile Congresului al IX-lea 
al P.C.R. privind creșterea ni
velului de viață al poporului 
— țelul suprem al întregii 
noastre activități. întreaga po
litică de partid și de stat, tot 
ceea ce făurim pe plan mate
rial și spiritual este închinat 
omului, fericirii sale. Facem și 
vom face totul pentru ca bună
starea și fericirea celor ce 
muncesc din țara noastră să 
crească necontenit (aplauze, 
urale).

Este știut, tovarăși, în acti
vitatea noastră de-a lungul a- 
nilor a trebuit să învingem 
multe greutăți, au existat șl 
lipsuri, au fost comise și abu
zuri. Partidul nostru a luat 
poziție hotărîtă față de ase
menea stări de lucruri pe care 
noi nu le privim ca fenomene 
inevitabile, ci, dimpotrivă, ca 
aspecte negative, că expresii 
ale influențelor vechiului, ale 
practicilor moștenite de la bur
ghezie și moșierime, ca ma
nifestări care n-au ce căuta în 
socialism. Tocmai de aceea, 
Comitetul Central al partidului 
a demascat cu hotărîre aceste 
practici și a luat măsuri pen
tru excluderea lor definitivă 
din viața societății noastre so
cialiste. Noi considerăm, tova
răși, că societatea socialistă, 
așa cum au gîndit-o făuritorii 
comunismului științific, așa 
cum ne-am reprezentat-o cînd 
am intrat în rîndurile mișcării 
comuniste, așa. cum o concepe 
fiecare comunist și întregul 
nostru popor e o societate în 
care omul este stăpîn pe mij
loacele de producție, pe toate 
bogățiile țării sale, în care tot 
ceea ce se înfăptuiește slujește 
omului, în care nu este admis 
nimic care să lovească în omul 
muncii, (aplauze, urale entu
ziaste).

Iată de ce noi acționăm cu 
fermitate pentru întărirea le
galității socialiste, pentru res
pectul legilor țării, chemăm 
organele puterii de stat, ale pu
terii muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor, să apere nea
bătut interesele celor ce mun
cesc, să acționeze numai și nu
mai în folosul oamenilor mun
cii, lovind, atunci cînd este ca
zul, numai și numai în aceia 
care încearcă să se opună con
strucției socialiste, care se pun 
în slujba cercurilor reacțio
nare, imperialiste, în aceia

care trădează cauza socialis
mului, cauza poporului.

Este de la sine înțeles că 
organele statului nostru răs
pund în fața poporului, a 
Marii Adunări Naționale, a gu
vernului, în fața întregii noas
tre societăți, căreia ele trebuie 
să-i dea socoteală asupra felu- 
lyi cum își îndeplinesc îndato
ririle. Aceasta este legea pe 
care se întemeiază puterea 
muncitorească-țărănească din 
România, (vii aplauze, urale). 

în ce ne privește, sîntem ho- 
tărîți să acționăm neabătut 
pentru lărgirea continuă a de
mocrației socialiste, asigurînd 
cadrul organizatoric necesar 
ca oamenii muncii din toate 
domeniile de activitate, din 
toate colțurile țării să poată 
participa cu întreaga lor pri
cepere la făurirea destinelor 
patriei. în aceasta vedem o 
trăsătură fundamentală a ideii 
marxism-leninlsmului că în 
socialism poporul își făurește 
în mod ponștient propria sa 
istorie, (vii aplauze).

Am avut prilejul, acum 
cîteva zile, vizitînd județele 
Brașov, Covasna și Harghita, 
să vorbesc mai pe larg despre 
problema națională. Partidul 
nostru a rezolvat în mod mar- 
xist-leninist, o dată pentru 
totdeauna, această problemă în 
țara noastră. Toți cetățenii 
României, fără deosebire de 
naționalitate, români, ma
ghiari, germani, de alte națio
nalități, se bucură de drepturi 
egale și poartă o răspundere 
comună, făurind împreună, în 
strînsă unire, viitorul fericit 
al patriei socialiste, (aplauze 
prelungite, urale).

Cuvîntul „libertate" se poa
te rosti în mai multe limbi, dar 
are același înțeles pentru toți 
oamenii; de asemenea, despre 
egalitatea între oameni, ca și 
între națiuni, se poate vorbi 
în mai multe limbi, dar în
țelesul este același, oamenii 
trebuie să beneficieze de posi
bilități egale, nestingherite, de 
a-și valorifica aptitudinile, de 
a-și manifesta capacitățile 
creatoare, să aibă dreptul de 
a-și promova Interesele legiti
me, de a-și spune părerea și 
a participa în raport cu price
perea șl cu cunoștințele la în
treaga activitate socială. în a- 
ceasta vedem noi expresia 
egalității în drepturi, expresia 
libertății oamenilor, ca de alt
fel și a națiunilor, (aplauze, 
urale).

Nu numai că este înțeles, 
dar s-a și înfăptuit sensul a- 
cestor cuvinte în țara noastră, 
în rîndurile poporului nostru 
există ,o deplină unitate, tocmai 
pentru că el este convins că 
întreaga politică a partidului 
și guvernului României cores
punde intereselor tuturor cetă
țenilor României, (aplauze, 
urale).

Discutând despre felul în 
care concepem activitatea 
noastră de viitor, afjrmîndu-ne 
cu hotărîre voința de a fi o 
națiune suverană în rîndul 
națiunilor socialiste, în rîndul 
națiunilor întregii lumi, doresc 
să arăt că noi. Partidul Co
munist Român, oamenii mun
cii din România, vedem viito
rul în strînsă legătură cu vii
torul tuturor țărilor socia
liste. Privim de aceea spre toți 
prietenii noștri din țările so
cialiste, spre popoarele frățești 
ale acestor țări, cărora le strîn- 
gem mina prietenește, tovără- 
șește, de la egal la egal, (aplau
ze puternice, urale).

Vom face totul pentru dez
voltarea acestor relații, cu a- 
devărat frățești, cu convin
gerea că nimic nu poate sta 
în calea prieteniei dintre po
poarele noastre, care se 
călăuzesc după învățătura 
marxist-leninistă, care făuresc 
aceeași orîhduire — socialis
mul și comunismul, (aplauze, 
urale).

Ne îndeamnă la această po
litică nu numai ideologia - 
marxist-leninistă ci și, parcă 
din depărtările istoriei strămo
șii noștri — Ștefan cel Mare, 
Mircea, Matei Corvin, Mihai 
Viteazul, Ioan de Hunedoara, 
Mușatinii, Basarabii și atîția 
alții care și-au închinat viața 
înălțării națiunii noastre. Ei 
ne îndeamnă să găsim căile 
cele mai bune pentru întărirea 
și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu popoarele vecine, 
pentru că nu o dată popoarele 
noastre au luptat împreună 
împotriva dușmanilor sau asu
pritorilor comuni, (aplauze, 
urale). Ne îndeamnă la aceasta 
Doja, Horia, Cloșca și Crișan, 
Avram Iancu, Petoffi și Coș- 
buc, Emineșcu și Ady Endre 
și atîția alții care au năzuit la 
înfrățirea popoarelor în lupta 
pentru dreptate socială, pen
tru o viață mai bună, (aplau
ze, urale). Ne îndeamnă la a- 
ceasta jertfele comuniștilor 
care au luptat umăr la umăr

și și-au vărsat laolaltă sîngele 
în lupta împotriva claseior ex
ploatatoare, pentru eliberarea 
de sub jugul fascist, pentru 
idealurile mărețe ale socialis
mului. Să facem de/ aceea to
tul pentru a fi vrednici de a- 

■ ceastă moștenire, pentru a nu 
ne rușina de strămoșii, de îna
intașii noștri ! (aplauze prelun
gite).

De la făuritorii mârxism-le- 
ninisihului, ca și de la premer
gătorii noștri, am învățat că un 
popor poate fi liber numai a- 
tunci cînd respectă libertatea 
celorlalte popoare. Noi vrem 
să fim liberi și sîntem hotărîți 
să respectăm întotdeauna li
bertatea tuturor popoarelor, 
(aplauze, urale).

Dragi tovarăși, am reamin
tit toate acestea pentru a sub
linia că sîntem purtătorii unor 
glorioase tradiții, că pentru noi 
viața și robia nu pot sta îm
preună, că noi dorim să trăim 
liberi, (aplauze, urale). De a-, 
ceea, ne preocupăm continuu 
de întărirea capacității de a- 
parare a patriei noastre. Știm 
că, atîta timp cît va mai exis
ta imperialismul, vor exista și 
pericole pentru țările socialis
te, va exista pericolul unui 
nou război mondial. De aceea, 
avem sarcina plină de răspun
dere față de popor, față de 
destinele și de viitorul său, de 
a ne îngriji de întărirea capa
cității de apărare a patriei, de 
a întări alianța cu celelalte 
•țări socialiste, de’ a ne' înde
plini, așa cum se arată în De
clarația adoptată de Marea 
Adunare Națională, obligațiile 
asumate de România prin tra
tate cu țările socialiste, pentru 
a fi oricînd gata ca în comun 
să dăm riposta cuvenită orică
rei agresiuni imperialiste, (a- 
plauze, urale).

Dorim cu toții să acționăm’ 
în așa fel, încît să împiedicăm 
imperialismul să arunce ome
nirea într-un. nou război mon
dial. De aceea, considerăm că 
este deosebit de important să 
ne întărim vigilența în fața 
activității agresive a imperia
lismului și, în același timp, 
să întărim unitatea țărilor so
cialiste, să ducem o politică 
de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie cu toate popoarele 
îumii, pentru asigurarea secu
rității în Europa, pentru uni
rea tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste. Sîntem convinși ca 
popoarele, unindu-și forțele, 
pot apăra pacea în întreaga 
lume, și noi dorim să ne adu
cem întreaga contribuție la a- 
ceastă cauză nobilă 1 (aplauze, 
urale).

In aplauzele dv. văd apro
barea acestei politici a parti
dului nostru. Doresc încă o 
dată să exprim mulțumirile vii 
ale conducerii de partid și de 
stat pentru încrederea pe care 
dv., ca și întregul nostru po
por, ne-o acordați și vă fă
găduim solemn că vom face 
totul pentru a răspunde aces
tei încrederi, (aplauze, urale).

în cursul acestei întîlniri, ca 
și cu alte prilejuri, am fost 
adînc mișcat, emoționat, de 
cuvintele și manifestările calde 
la adresa mea. Doresc să arăt 
că eu le consider adresate în 
primul rînd partidului nostru 
comunist. Țin să declar, în 
fața dv., că de cînd am intrat 
în rîndurile mișcării muncito
rești, de la vîrsta de 14 ani, 
nu am avut nimic mai scump 
decît interesele poporului din 
rîndul țăruia fac parte. Am 
înțeles să ■ luptăm pentru o 
cauză nemuritoare, am înțeles 

- că un comunist, pentru a putea 
să-și îndeplinească îndatoririle 
față de popor, față de clasa din 
care face parte, față de socia
lism, trebuie să se călăuzească 
permanent după atotbirilitoa- 
rea învățătură marxist-leninis
tă, care arată drumul spre vii
tor, întregii omeniri, (aplauze, 
urale). ,

Partidul, poporul, ne-au în
credințat sarcini de mare răs
pundere. Ceea ce facem noi 
nu este legat numai de activi
tatea unei persoane sau a unui 
grup de oameni. Este legat de 
activitatea întregului popor, 
de munca și năzuințele sale, 
iar dorința noastră este ca 
tot ceea ce facem să răspundă 
intereselor poporului, (aplauze 
prelungite).

Vreau să declar aici, în Piața 
Libertății din Cluj, că în în
treaga mea activitate mă voi 
conduce după interesele po
porului, că voi munci fără o- 
dihnă, cît timp va bate inima 
în mine, pentru înflorirea Ro
mâniei socialiste, pentru cauza 
comunismului, voi fi alături 
de popor 1 (ovații, urale, aplau
ze prelungite și îndelungate).

Dați-mi voie, în încheiere, 
să vă urez din toată inima 
multe și multe succese în acti
vitatea dv. închinată fericirii 
poporului nostru, cauzei socia
lismului. Vă doresc multă să
nătate, fericire dv. tuturor și 
familiilor dv. (urale prelungi
te, aplauze puternice, ovații).

«
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S-au scris despre ei volume 
întregi de versuri, cîntecele au 
pus pe note vitejia sau dorul 
lor de țară, filmele ni-i arată 
mereu în albul strălucitor al 
uniformei, pe fundalul azuriu 
de cer și mare. Ne-am obișnuit 
să nu-i vedem decît cîteva zile 
la țărm, întorși pentru a pleca 
din nou, și plecînd pentru a 
se întoarce iar după multe zile. 
„Oameni ai mării", ne-am ho- 
tărît să le zicem, sau „lupi de 
mare", cum ne îndeamnă ro
manele de aventuri, pentru a 
ne delimita cu modestie în pri
mul rînd noi, cei care ajungem 
doar cu imaginația prin locuri 
pe care ei le străbat cu pasul.

Și totuși...
„Marinarii cîntă și glumesc". 

Nava pe care își făceau prac
tica elevii era ancorată în drep
tul Costineștiului. Pentru ei era 
prima seară petrecută pe mare 
dar nu uitaseră că la cîțiva 
pași de ei se află pămîntul de 
pe care urcaseră spre navă. Iar 
versurile pe care le-au recitat 
atunci, ca la o adevărată ser
bare de sfîrșit de an școlar, 
slăveau în ritmul lor culorile 
pământului natal, ca și roman
țele pe versuri de Eminescu 
sau Coșbuc. O brigadă de agi
tație le-a prezentat un program 
în care era vorba despre ei în
șiși. Și pînă la semnalul „Pre
gătirea pentru programul de 
seară", timpul s-a strecurat 
parcă pe nesimțite pe lîngă ei.

Așa își petrec de multe ori 
timpul marinarii. Așa și altfel. 
In serile libere, sau în după 
amieze, sau numai în acele un 
ceas-două pe care le au libere, 
ei își petrec orele acelea îm
preună. • Viața pe navă îi ține 
în permanență aproape, apro- 
piindu-i și sufletește, așa încît 
oamenii aceștia nu rămîn de 
fapt singuri, cu ei înșiși, decît 
în clipele cînd dorm.

„Colectivul este tot timpul la 
un loc, afirma ofițerul mecanic

MIHAI TUTOVEANU. Sîntem 
cu toții ca o singură familie 
într-o casă mare. Ne întâlnim 
în fiecare clipă unul cu altul și 
așa am ajuns să ne cunoaștem* 
foarte bine. Din cauza aceasta' 
traiul pe navă are un anumit 
specific al ei, atît în orele de 
muncă, de efort, cît și în pe
trecerea timpului liber“.

In mod firesc, invitația prin
cipală în organizarea acelui timp

tul a primit denumirea atît de 
simplă și de obișnuită de „du
minică cultural-sportivă", punîn- 
d-o astfel alături de toate cele
lalte care au loc în fiecare sat 
al țării.

Nu o dată, în programele de 
activități ale organizațiilor în- 
tîlnești acțiuni pe care le re
cunoști vag din altă parte dar 
care, rînduite aici, capătă deo
dată un sens nou, altul, îmbogă-

călătorii de luni de zile și încon
joară lumea cu drumurile lor, 
oamenii aceștia, care fac în fiece 
moment alpinism pe crestele va
lurilor, sînt totuși — nu intere
sați, nu atrași, ci pur și simplu 
pasionați — de excursii. Excursii 
obișnuite, de colo-pînă colo, 
așa cum facem și noi, ceilalți, 
de sîmbătă după-amiază pînă 
duminică seara !

— îmi plac, într-adevăr, foar-

MUSTA- 
chiar inten- Q 

ciclu întreg
DUMITRU

există 
unui ___

,Realizări și perspective în

Șl TOTUȘI
MARINARII

liber al colectivului i-a fost a- 
dresată, pe drept cuvînt, organi
zației U.T.C. Iar organizația nu 
s-a lăsat invitată de două ori...

— Am inițiat nu de mult o 
duminică cultural-sportivă, re
lata locotenetul major DUMI
TRU MITU, secretarul unei or
ganizații U.T.C. O intitulasem 
„Marinărie“ deoarece jocurile 
pe care le-am desfășurat erau 
direct legate de meseria noas
tră : un concurs de bărci 10 4- 1, 
unul de tras la parîmă, rubrica 
„Naufragii celebre", o întâlnire 
cu scriitorul Ion Aramă etc.

Acțiunea s-a desfășurat, în
tr-adevăr, așa, jocurile au fost 
cu adevărat marinărești însă to-

țindu-l pe cel știut deja. Un 
„jurnal vorbit" pe tema trecu
tului istoric al marinei și a tra
dițiilor de luptă ale acestuia, ca 
și montajele literar-artistico 
sau simpozioanele de cunoaș
tere a tradițiilor fiecărei nave — 
sînt tot atîtea dovezi că tra
dițiile își pot acumula trăinicia 
de care au nevoie pentru a se 
consolida nu numai din terenul 
solid al uscatului. In fond, nava 
este și ea, în bună parte, pămîn
tul marinarului.

Alteori ești pus în fața unor 
împrejurări oarecum neaștep
tate, care devin cu atît mai 
demne de atenție. Oamenii a- 
ceștia, despre care știm că fac

te mult excursiile, mărturisește 
și fruntașul ILIE CONSTAN
TIN. Iar dacă nu pot să le fac 
cu piciorul, mă mulțumesc și 
cu călătoria pe hartă. Așa cum 
am avut de curînd o călătorie 
„Frumusețile Văii Prahovei", la 
organizarea căreia am ținut să 
particip și eu neapărat.

Astfel de activități, de ex
cursii... cu gîhdul, întîlnești des
tul de des pe agenda de lucru 
a organizațiilor U.T.C.. Intr-un 
loc o călătorie pe tema „De la 
Ploiești la Brașov". Și observa
ția : „itinerariul n-a fost prea 
lung dar a fost plin de farmec", 
de parcă l-ar fi avut sub ochi 
cu adevărat. într-o alta, al cărei 
secretar este căpitanul-locote-

ția 
de „1__ ....___ .__
dezvoltarea județelor țării". Una a 
dintre ele, „Călătorind prin ju- W 
dețul Tulcea", a și fost prezen
tată de către doi uteciști originari 
chiar din Tulcea. Se pregătește țp 
o alta — despre Constanța.

In același timp, ajunși acolo, 
la Rotterdam sau în Madagascar, @ 
în Japonia sau Milano, ei pro
cedează exact ca oricare alt tu
rist obișnuit poposit prin locu- Q 
rile acelea. „în porturi ne in- 
teresăm întotdeauna de punc
tele turistice mai Importante, gfe 
muzee, locuri istorice. Și facem 
și noi, ca toți tinerii „vizite în 
colectiv" îmi spune timonierul 
ION CRISTINA. W

De multe ori însă, în aceleași 
porturi ajunși, se declanșează 
adevărate întreceri sportive și, Q 
mai ales, meciuri de fotbal, în
tre navele noastre care se întâl
nesc acolo, între organizațiile 
lor. Sau altfel : „în Camerun 
am jucat pe o căldură infernală, 
cu c echipă locală. Noi eram 
prima echipă din Europa cu 
care jucau"... Și atunci, ceilalți, 
strînși pe marginea terenului, 
ceilalți tineri îi îndeamnă și îi 
susțin zgomotos, ca la un veri
tabil campionat mondial parti
cipă cu trup și suflet la victoria 
sau la înfrîngerea echipei lor. Și 
timpul trece din nou pe neob
servate. Vine din nou momentul 
cînd trebuie să te îmbarci și să 
pleci mai departe...

Ne-am obișnuit să-i cîntăm în 
versuri pe oamenii aceștia pen
tru faptele lor cu adevărat cu
rajoase. Ne-am obișnuit să-i ve
dem la cinematograf înfrîngînd 
furtuni mai puternice decît ei. A 
Insă peste tot pe unde ajung 
ei poartă, alături de dorul de 
țară, nedespărțite, și obiceiurile 
și bucuriile acestui pămînt, de W 
la care pleacă și la care se în
torc mereu. A
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— Cursurile și ciclurile de 
conferințe organizate de uni
versitățile populare sînt ur
mate de un număr însemnat 
de tineri dornici să se instru
iască. Ați avut în vedere și a- 
ceastă categorie de public în 
elaborarea programului dv. ?

convorbire cu 
tov. ADELA DINESCU, 

directoarea 
Universității populare București

VIRGIL MAZILESCU

— Desigur. Tînărul care do
rește să audieze un ciclu sau 
altul de expuneri e informat încă 
de la început asupra a ceea ce 
poate găsi aici. In programul 
din anul acesta cursurile și ci
clurile de expuneri sînt împăr
țite în trei mari compartimente : 
cursuri de cultură generală, 
cursuri de specialitate și cursuri 
însoțite de lucrări practice. Tî
nărul nostru va opta pentru unul, 
două și chiar mai multe aseme
nea cursuri sau cicluri de confe
rințe, în funcție de preferințe, 
de pregătirea anterioară, de ce
rințele profesiunii și locului de 
munca, ca și de aspirațiile sale 
de perfecționare și specializare. 
Să exemplificăm. Un tânăr mun
citor va găsi poate necesara, 
pentru completarea cunoștințelor 
sale de cultură generală, audie
rea ciclurilor „Arta filmului", 
„România pitorească", „Pagini 
din istoria cunoașterii". Iar pen
tru specializare — „Radiofonie", 
„Electronică aplicată" (cursuri 
însoțite de lucrări practice în la
borator), învățarea unei limbi 
străine. Tehnicianul și în genere 
tînărul cu studii medii, ar putea 
opta, de pildă, pentru „Arhitec
tură și urbanism", „Istoria lite
raturii universale", „Istor(a arte
lor plastice" ; dacă se pregătește 
în vederea examenelor de admi
tere în facultate, el se poate în
scrie la cicluri ca „Matematică", 
„Desen tehnic", „Limba și lite
ratura română", concepute toc
mai în acest sens. Studentul de 
la politehnică și construcții, va 
avea posibilitatea, pentru lărgi
rea orizontului de cultură, să a- 
leagă între ciclurile „Arta deco
rativă a secolului XX“, „Esteti
că”, ,;Sociologie”, „Istoria cul
turii și a civilizației românești" 
— care sînt prevăzute a se des
fășura încă din capul locului la 
un nivel mai mult decît mediu. 
In sfîrșit, inginerul și specialis
tul din economie vor voi să se 
înscrie la cursul „Știința condu
cerii și organizării producției".

în total, anul acesta 
văzute 81 de cursuri 
de expuneri.

sebi la trei din ele. Cel intitu
lat „De la figurativ la abstract 
și de la abstract la figurativ", 
condus de criticul de artă Radu 
Bogdan. Începînd cu Goya, Da
vid, Ingres și Delacroix, trecînd 
la Corot, Courbet, Manet, Mo
net și întregul grup de impresio- 
niști, continuînd cu Cezanne, 
Van Gogh; Gauguin, fovism, im
presionism, cubism, abstracțio
nism, suprarealism și sfîrșind cu 
curentefe contemporane, ne pro
punem să arătăm felul cum au 
evoluat conceptele picturale 
pentru a străbate astfel drumul 
de la figurativ spre non-figura- 
tiv, și de aici din nou spre fi
gurativ. Nu se va stărui atît a- 
supra personalităților în discu
ție, cît a gîndirii estetice ilus
trate de acestea. E vorba, deci, 
prin excelență, de un ciclu al 
problematicii gîndirii picturale 
de la 1 800 și pînă în zilele 
noastre. în cadrul ciclului „Seri 
bucureștene", organizat în cola
borare cu Muzeul de istorie a 
Municipiului București, vor fi 
abordate — în perspectiva isto
riei — evenimente, personalități, 
monumente de artă, locuri și 
case memoriale, într-un cuvînt, 
viața Capitalei patriei noastre 
de la fondarea ei pînă azi. Cu 
ajutorul cuvîntului, imaginii, 
muzicii vom reînvia epoci trecu
te — oameni, concepții, stiluri 
— și, deopotrivă, vom face fres
ca vieții cotidiene actuale. 
Cursul de stenografie. — care se 
numără printre cele însoțite de 
lucrări practice — e bazat pe 
metoda Stahl. Lecțiile vor avea 
loc de două ori pe săptămînă, 
cîte două ore. El se adresează, 
în primul rînd, tineretului, ce
lor care în procesul de instruire 
doresc să - folosească un instru
ment rapid de transcriere, depă
șind astfel greutățile impuse de 
scrisul clasic.

drul Studioului de teatru vor 
prezentate piese din creația dra- 
maturgică românească, catego
risite ca „teatru scurt". La ce 
anume ne-am oprit ? „Cometa" 
lui Dimitrie Anghel și Șt. Q. Io
sif, Caragiale necunoscut („O 
soacră”, „începem"), „Glasuri, 
vorbe și tăceri". — triptic con
temporan.

— Alte acțiuni ?

— La 11 iunie 1908, Nicolae 
Iorga semna în „Neamul româ
nesc" știrea „că mai mulți pro
fesori au luat hotărîrea de a 
ține cursuri de vacanță la Văle
nii de Munte". Este, de fapt, 
actul de naștere al vestitei Uni
versități populare de la Vălenii 
de Munte. Pentru a marca acest 
eveniment deosebit din istoria 
culturii noastre, a răspîndirii ei 
în mase, C.S.C.A. a luat hotărî
rea de a redeschide, în vara a- 
ceasta, ctitoria lui Nicolae Iorga 
de la Vălenii de Munte. înce- 
pînd de la 1 septembrie, cînd 
va avea loc deschiderea festivă, 
vor putea fi audiate aici, timp 
de zece zile, expuneri ale unor 
personalități marcante ale vieții 
noastre științifice și artistice.

E o invitație pe care o adre
săm, cu acest prilej, și cititori
lor „Scînteii tineretului".

GH. BACIU

— Sînt printre ele 
noi ?

sînt pre- 
cicluriȘi

Și unele

Da. Mă voi referi îndeo-
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„VERSURI”
Poetul face parte din fami

lia acelor romantici care se 
consideră — mereu — chemați 
să reinventeze poezia. Virgil 
Mazilescu posedă calitatea e- 
sențială pentru cel ce își in
titulează un volum „Versuri" : 
prospețimea cu care privește 
lumea. E vorba de o anume 
(programatică) inocență în fe
lul de a vedea obiectele, ră- 
zuindu-le, cu cruzimea ado
lescenței artiste, crusta de ba
nalitate : „spre dimineață lu
crurile cele mai dragi / o cele 
mai apropiate I au un fel de 
gură, un fel de sînge iscodi
tor / și rînd, pe rînd își aban
donează cenușile în salcîmul / 
din poartă / vocea în neliniș
tea cîinilor știnși / de pe stra
da mea care nu mai este o 
stradă". Pentru el, cuvîntul e 
nou, ne-mai-auzit, ca și cînd, 
aparținînd unei alte limbi, l-ar 
învăța de fiecare dată, cu 
surpriză. In lupta cu limbajul, 
poetul eliberează fiecare vo
cabulă, căreia are îndrăzneala 
să-i acorde (nu un înțeles nou, 
nu semantica este preocupa
rea sa ci) o personalitate: 
„sub acest cuvînt suferă 
beethoven / cu acest cuvînt 
se vindecă lepra / hdt vînă- 
tori / puneți mîna pe mințile 
voastre de aur / să-l prindem 
și să-l prindem / și să-l ducem 
în orașul nostru pe deal". E 
vorba, mai departe, și de o 
îndrăzneală fundamentală care 
constă în uitarea hiperbolică 
a conveniențelor. Firește, poe
tul e metaforic: „Mi-am uitat 
casa și numele e obositor i 
să-ți știi mereu numele pe de 
rost / o grigore dumitru iulian 
ușa de la intrare f se deschi
dea înăuntru ? și dinele negru 
al vecinului / spuneați că 
mușcă ? / și n-ar trebui să 
umblu cînd e ger / cu capul 
descoperit prin pădurea de 
aluni ? am uitat...". Cum au 
procedat și poeții ori pictorii 
noi din primele decade ale se
colului acesta, cînd au vroit să 
răstoarne unghiul de vedere 
din care realitatea își poate 
revela valențele estetice, Vir
gil Mazilescu adoptă optica in- 
terogativ-ingenuă a Copilului, 
De îndrăzneții poeți ai anilor 
1900 îl apropie și fronda anti
burgheză. („la piața / la chioș
cul / la cinematografele"). Să 
mai spunem și că sensibilita
tea sa e a unui citadin, uni
versul în care se mișcă e ur
ban : „mai ești orașul în care 
descifrez străzile / cu sigu
ranța unui scamator al plim
bărilor / și animal fericit am

«trigat pe stadioane I în care 
visător mă desfrunzesc la vre 
mea galbenă a lunii...".

CEZAR IVĂNESCU:

„ROD“
Cezar Ivănescu ne-a arătat 

cum poetul poate depăși su
biectivismul sentimentalist 
cîntînd — căci e un liric de 
mare intensitate — în numele 
făpturii umane. A scris o poe
zie a „Rodului", adică a Naș
terii dar și o poezie a Morții 
în care răzbat tainele ances-

se manifestă uneori ca regre
siune spre epoca infantilă cînd 
se imploră protecția maternă: 
„Mamă! Iți zic: 'Vino acasă 
și mîngîie-mi într-o mie de 
nopți pline / Fiece deget și 
ochi / Și adierile viorii ale 
minții". Alteori se aude la
mentație neputincioasă, sfîșie- 
toare prin absurdul argumen
tației : „Și pentru că dușma
nul mi-a spus că voi muri I Eu, 
i-am spus caută-ți de treabă / 
Cum ai putea muri tu, Mari ? / 
Doar am început împreună a- 
cest poem 1". Rod este cartea 
refuzului filozofic al morții. 
Poetul este un — cum singur 
zice — „suflet revoltat" cu o

trale, oroarea viscerală în fața 
cataclismelor biologice, îndu
rerările speciei (și nu ale in
dividului) : „Suferințele mari 
se făcură / De cum am ieșit 
din tine, ca un ochi din or
bită / Toată căldura soarelui / 
menită fu să mă usuce". Ges- 
ticulînd urieșeșe (tradiția „ti
tanicilor") uneori crispat, bea
tificat alteori, cu o voce de o 
impresionantă sonoritate, ade
sea cu reverberații solemne, 
Aedul refuză moartea clamînd 
depășirea strictei biologii și 
victoria Rațiunii. Il obsedează 
dicotomia naștere-deces, situa
ția foetală o îngemănează cu 
cea de cadavru. E un autentic 
cîntăreț al Maternității dar, 
în același timp, putem spune 
că o asemenea obsesie a ver
minei n-am mai întâlnit de la 
poeții „noi" („instrumentalist- 
simboliști") de la sfîrșitul vea
cului trecut. Vigoarea decom- 
poziției fizice e de sorginte 
macedonskiană în. esența sa 
deși vocabularul e altul. Reac
țiile de apărare și de protest

scriitură de mare intensitate 
vitală. Credem că viitoarele 
lui versuri vor fi pe măsura 
vigoarei din Rod.

VICTOR FELEA:

„REFLEXII CRITICE"
Nu e o operație prea simplă 

să definești stilul unui critic, 
să numești formula care îl ca
racterizează. Pentru început 
să spunem că ne-a plăcut pre
cizia cu care Victor Felea a 
știut în eseurile „E. Lovines- 
cu", „Pompiliu Constantines- 
cu“, „Șerban Cioculescu" să 
traseze unele dintre liniile di
rectoare ale criticii. literare 
românești dintre cele două 
războaie. Altfel, cele mai mul
te dintre materialele strînse 
în volum țin de specia cronicii 
scurte în care, pe un spațiu 
restrins/, autorul are inițiativa 
și priceperea de a schimba de 
cîteva ori unghiul din care

privește. Asta asigură unul 
text de dimensiuni mici o ne
așteptată dinamică internă. 
Mobilă este și curiozitatea cri
ticului care se mișcă în zone 
dintre cele mai diverse ale li
teraturii : reflexiile critice 
s-au exersat pe operele unor 
scriitori ca Sadoveanu, Ar- 
ghezi, Caragiale, Eminescu, G. 
Călinescu, Aurel Gurghianu, 
Ion Horea, Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu, Ion Alexandru, 
Petre Stoica (și nu numai ei, 
dintre contemporani) și de a- 
semenea un Apollinaire, un 
Frost. Remarcile sînt de obicei 
penetrante și în același timp 
voit nedefinitive: dacă nu 
parcurgi cu atenție spațiul 
unei cronici de Victor Felea 
riști să aluneci din limitele 
sale și să descoperi că te afli 
pe un teren străin; criticul îți 
zîmbește din altă parte, poli
ticos dar cu un amuzament 
interior care poate merge pînă 
la maliție. Să zicem că Victor. 
Felea face o critică „de re
marcă", o eseistică în care o- 
biectul e urmărit de aproape 
fără „razne", într-o vînătoare 
strînsă în care cel vizat este 
întâi „epuizat" apoi „ucis". Lu
ciditatea e dublată de o sen
sibilitate care se caută pe sine, 
care nu își uită „dimensiunile 
secrete". Dincolo de refle
xivitatea critică, Victor Fe
lea aspiră spre „starea de 
grație" în care scriitorul ca 
și „îndrăgostitul nu e un in
conștient, un om în transă, 
dar ființa sa cîștigă parcă un 
simț in plus".

IARĂ
A. I. Zâinescu

Fericită tara îngrijindu-se 
de sine, de lucrurile și ființa 
sa, de casa și pereții ei, cu 
truda totdeauna răsplătită, 
înavuțită astfel incit să-și 
gîndească mai departe 
chipul, să și-1 lumineze din 
interior! Cu sonoritate an
tică sau de imnuri legendare, 
spuse ca-ntr-un amfiteatru, 
cuvintele își împrumută spa
țiul de sunet în proverbe, 
tocmesc zicători, sfătuiesc 
auzul și gura mărturisește. 
Deținători ai unui vast re
pertoriu de gînduri și senti
mente, cristalizate lucid în 
cuvinte, ne-am deprins aici 
la Dunăre și Carpați să ne 
povestim în metafore viața, 
să dăm o anume viață cu
vintelor, forța lor emoționa
lă, capabilă să reconstituie 
fapte și întâmplări, să con
temple, să precizeze și să de
limiteze, să construiască 
lumi din memorie, viziuni 
pregnante, sărbătorești; 
toamne cosmice, pline de rod, 
primăveri de oglindă, gră
dini. Fericită țara ce se în
grijește de sine, de lucrurile 
și ființa sa, de casa și pereții 
ei — cuvintele au parcă gură 
de bătrîn în ele, calm al se
nectuții, tâmple care au albit 
gindind. Cine nu are un bă
trîn, să și-l cumpere ! Funia 
de nisip se-nvață, nu se îm
pletește. Te cunoști pe tine 
mai întâi ca să te înțelegi 
cu alții apoi: proverbe, zi
cători, doar atât. Maxime, co
existență a frunții cu inima, 
convergență a gîndurilor cu 
sentimentele. Cred că am 
putea avea un întreg poem 
homeric de-o luciditate și un 
lirism cu totul aparte, prin 
însăși înșiruirea logică a pro
verbelor și zicătorilor româ
nești, cu ghicitori cu tot 
laolaltă, cred că am putea 
caracteriza cu ele etape în
tregi de istorie, am seconda 
un impresionant concerti^de 
fapte și întîmplări devefiyte 
destin, și adeseori dramatic, 
ar fi ca o epopee într-adevăr. 
Universalitatea acestora re
zidă în ascuțimea ideilor lor 
și-n concizie, în faptul de a 
fi însoțit permanent istoria 
și ca atare și-au împrumutat 
reciproc adevăruri, stări su
blime, de neîntrecut. Ascult, 
citesc un proverb și nu se 
poate, aproape întotdeauna 
îmi vine în minte o întâm
plare, chipul cuiva, un erou, 
o victorie a sa, o vocație, un 
destin. Iar eroii, marii eroi, 
marii oameni devin pe ne
simțite proverbe, devin zi- 
cători, rostim cu ei pe limba 
din strămoși a gîndului cu
vinte, ne rememorăm cu ei 
viața, ne imaginăm viitorul 
ni-1 apropiem cîștigînduiM» 
încrederea, încrezători fiina 
în noi înșine, avînd o con
știință a noastră statornică 
în lume, o prezență a noastră 
dinamică, demnă. Fericită, 
deci, țara care se îngrijește 
de sine, de lucrurile si ființa 
sa, de casa și pereții ei lu- 
minîndu-și, de truda și hăr
nicia sa, fericită deci Româ
nia în chipul cel mai frumos 
al zidirii sale umane și ma
teriale, în chipul cel mai so
lemn al integrității si suve
ranității sale, fericiți oame
nii, construind-o măreț !

CINEMATOGRAFE

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL EMISIUNII DE SlMBĂTĂ 31 AUGUST 1968

PROGRAMUL I

Subredacțiile
transmit

VEȘTI DIN JUDEȚUL MUREȘ

— Anul trecut a funcționat, 
sub egida U.P.B., un Studiou 
de poezie care s-a bucurat — 
e adevărat, nu totdeauna — 
de succes. Veți continua aceas
tă interesantă ințiativă ?

— Pe lîngă Studioul de poe
zie, anul acesta vom inaugura 
Studioul de teatru, condus, de 
scriitorul Romulus Vulpescu și 
actorul Val Săndulescu. îl vom 
continua, de asemenea, pe cel 
de muzică, deschis în a doua 
jumătate a anului trecut. în ca-

17.30 — Pentru cei mici: Lanterna magică.
18,00 — Stadion — emisiune de actualitate sportivă.
18.30 — „Mult e dulce și frumoasă" — emisiune de limbă româ

nă. Cuprinde : Din universul metaforei.
19,00 — Pentru școlari. Balade și legende : „Mihai Vodă și moș

nenii din Ploiești".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Tele-enciclopedie.
21,00 — „Te laud, te apăr și te eînt" — poezia contemporană ro

mânească.
21,10 — Film serial ..Campionii",
22,00 — Tele-metronom.
22,45 — Parada vedetelor.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20.00 — Orchestre de muzică ușoară: formația Edmond Deda.
20,45 — Telejurnal.
21,00 — Bis... pe 16 mm.
21,30 — Recitalul de sîmbătă seara. Arii din opere și canțonete 

interpretate de Nicolae Herlea. I
22,00 — Roman foileton. „Lagardâre" (VI).

• La o lună de zile de la in
trarea în producție, cea de a doua 
fabrică de amoniac din cadrul 
Combinatului de îngrășăminte a- 
zotoase Tg. Mureș a atins capaci
tatea de producție proiectată : 
300 tone pe zi. Și celelalte noi o- 
biective construite produc la pa
rametrii stabiliți. De altfel, com
binatul tîrgumureșean a livrat a- 
griculturii peste prevederile pla
nului la zi aproape 4 000 tone de 
îngrășăminte cu azot;

• în Masivul Hășmașul Mare 
a intrat în funcțiune un microre- 
leu de televiziune, instalație care 
asigură buna recepționate a emi
siunilor de televiziune în centrul 
minier Bălan și în așezările din 
depresiunile Ciucului și Gheor- 
ghienilot.

• La etapa a ,ll-a a primului 
Festival de muzică ușoară „Chi
tarele cîntă"4 organizat de Comi
tetul municipal al U.T.C. și-au 
dat concursul orchestrele și soliș
tii vocali și instrumentali de la 
Fabrica de mobilă „23 August", 
„Metalotehnica44, Complexul Căi 
Ferate, Fabrica de zahăr etc.

• Un grup de elevi de la Li
ceul „Alexandru Papiu Ilarian44— 
Tg. Mureș a încheiat o temerară 
excursie cu bărcile pe rîul Mureș 
Cei 6 au parcurs în mai puțin 
de o săptămînă aproape 5000 km. 
In acest timp au pescuit, au fă
cut plajă și baie, s-au distrat.

• Defileul superior al Mureșu
lui poate fi străbătut pentru pri
ma oară de la Tg. Mureș la To- 
plița pe o șosea asfaltată. Acum, 
din punctul turistic Toplița a în
ceput asfaltarea în continuare a 
drumului Gheorghieni — tabăra 
alpină Izvorul Mureșului și a șo
selei care duce spre Borsec.

• în crescătoriile de pe văile 
Carpaților Orientali: Lacul Roșu, 
Cîmpul Cetății, Gudea, Lăpușna 
etc. se intensifică acțiunea de 
repopulare a pîraielor de munte 
cu valoroase soiuri de pește. Pe 
afluenții principali ai rîurilor 
Mureș, Olt, Bicaz, Tîrnava Mică 
s-au deversat în actualul sezon 
peste 5 milioane puteți de păs
trăvi curcubeu și indigeni, pre
cum și lipan.

• Forînd pentru a delimita un 
nou bazin salign, sondorii au dat 
la adîncimea de 2 600 metri pes
te un izvor de apă termală de 
mare debit. Probele luate de spe
cialiști au demonstrat că apa care 
are o temperatură de 44 de gra
de, conține sulfați de magneziu 
și o mare cantitate de iod și alte 
săruri minerale.

In acest fel s-au pus bazele 
unei moderne băi hidrotermale în 
bazinul Praidului, nu departe de 
Sonata. 1n anii următori se vor 
realiza alte amenajări balneolo- 
gice, un han turistic, un hotel pu 
150 de locuri, complexe comer
ciale etc.

ROATA VIEȚII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 10 ; 
12,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; Ca
pitol (orele 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21) ; Melodia (ore’e 8,30 ; 11 ; 
13 30 ; 16 ; 18.30 . 21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Luceafărul (ore

le 9 ; 12,15 ; 16.15 ; 19,15) ; Gră
dina Doina (orele 19.15).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11 ; 13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.30).

TARZAN — OMUL MAIMUȚA 
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15) ; Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Feroviar (orele 8.30 ; 10,45 : 
13; 15,30; 18; 21); Modern 
(orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20.45).

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează Ia Lumina (orele 9.30 
— 16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45) .

CORABIA „PASAREA ALBAS
TRĂ** — cinemascop.

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

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

EU, EU ȘI CEILALȚI
rulează la Doina (orele 16;
18,15; 20,45).

II ATARI
rulează Ia Victoria (orele 9,30 ;
15.15 ; 17 : 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Bucegi (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.30 ;
Aurora (orele 9,30 ; 12 ; 14,45 ;
17.15 ; 20).

ÎNTÎLNIRE ÎN MUNȚI — cine
mascop
rulează la Excelsior (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ;
20.45) ; Lira (orele 15,30 ; 18).

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

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 9;

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Tomis (orele 9 — 15,45 în con
tinuare • 18,15 ; 20.30) ; Flamu
ra (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13.15 ; 20,30).

INTRE NOI
rulează la Buzești (orele 10 ;
15,30 ; 18).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN
PLUS — cinemascop

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

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC — cinemascop

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

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

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

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Arta (orele 
9 — 15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30).

O FATA CIUDATA
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

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

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

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

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

DA LABA, PRIETENE !
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA — cinemascop

rulează la Munca (orele 16 î 
18 ; 20X
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HWE BE HTRECUL POPOR
DECLARAȚIA

Uniunii Arhitecților din 
Republica Socialistă România

DECLARAȚIA
Comitetului Național pentru 

Apărarea Păcii
Luînd cunoștință cu satisfacție 

ide Declarația Marii Adunări Na
ționale cu privire la principiile 
de bază ale politicii externe a 
României și de recenta Declara
ție a Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, arhitecții 
din Republica Socialistă Româ
nia își exprimă totala lor ade
ziune față de poziția partidului 
și statului nostru în relațiile din
tre țările socialiste, dintre toate 
statele lumii. In declarație se 
spune :

Sîntem pătrunși de mîndrie 
patriotică și simțim o profundă 
satisfacție pentru principialitatea 
marxist-leninistă și înalta res
ponsabilitate cu care Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, statul nostru socialist, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, militează pentru întă
rirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pentru tri
umful în viața internațională a 
unor relații de înaltă echitate 
între state, întemeiate pe respec
tul independenței, suveranității, 
egalități și neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc. Avem toată convingerea 
că în promovarea neabătută a 
acestor principii își află mani
festarea însuși respectul față de 
ființa națională a fiecărui popor,

de dreptul său privind orînduirea 
vieții sociale, a formelor de orga
nizare și conducere potrivit in
tereselor sale vitale.

Ca fii ai poporului român — 
se spune în continuare —- ca 
arhitecți antrenați în vasta acti
vitate de construcție din țara 
noastră participăm prin munca 
noastră la opera istorică pe caie 
poporul român independent și 
stăpîn pe soarta sa, o săvîrșește 
sub conducerea Partidului pe 
calea socialismului și comunis
mului.

Exprimînd hotărrea arlr.tecțî- 
lor de-a depune în continuare 
toate eforturile creatoare în sluj
ba desăvârșirii construcției socia
liste, a înfloririi patriei noastre, 
declarația se încheie astfel:

Ne manifestăm recunoștința 
pentru politica justă internă și 
internațională pe care o promo
vează în interesul patriei noas
tre, Comitetul Central al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central și președinte al Consi
liului de Stat și exprimăm hotă- 
rîrea noastră de a urma în mod 
neabătut calea pe care ne con
duce partidul nostru, calea socia
lismului și a păcii.

în numele mișcării pentru 
pace din Republica Socialistă 
România, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii își reafir
mă deplina adeziune față de po
litica internă și externă a Parti
dului Comunist Român și a sta
tului român pusă în întregime 
în slujba intereselor vitale ale 
poporului român, a cauzei socia
lismului și păcii.

Folosind acest prilej — se 
spune în continuare în Declara
ție — ne exprimăm hotărirea fer
mă de a sprijini neabătut poli
tica externă a partidului și gu
vernului nostru, acțiunile între
prinse pentru continua dezvolta
re a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, pentru ex
tinderea relațiilor cu celelalte 
popoare ale lumii spre binele 
păcii și securității internaționale.

Exprimînd aprobarea deplină 
a Declarației sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Naționale 
cu privire la principiile de bază

ale politicii externe a României, 
document de o importanță deo
sebită, care reafirmă cu deplină 
claritate normele și principiile 
relațiilor țării noastre cu cele
lalte state socialiste, cu toate 
statele lumii, Declarația Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii menționează în încheiere : 

Și în viitor mișcarea pentru 
pace din România va aduce con
tribuția proprie, activă la con
solidarea prieteniei cu toate ță
rile socialiste, cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste spre 
binele cauzei păcii și progresului.

în întreaga sa activitate, miș
carea noastră pentru pace va 
milita neabătut pentru realiza
rea idealurilor nobile pe care 
Republica Socialistă România le 
promovează în politica ei ’exter
nă : apărarea și întărirea păcii, 
asigurarea dezvoltării libere și 
independente a tuturor popoare
lor, înfăptuirea unei largi colabo
rări internaționale, pentru pro
gresul și prosperitatea omenirii.

Înaltul grad de tehnicitate al mașinilor permit înaintarea lu
crărilor în ritm intens (pe șantierul de la Vadul Oii)

INFORMAȚII

SINTEZA PROFUNDELOR IDEI ALE
I MARXISM-LENINISMULUI

Ca artist plastic idealul meu de 
viață este de a sluji frumosul, de 
a crea lucrări care să incinte pri
virile și inimile oamenilor.

Dar arta care să contribuie la 
înălțarea spiritului nu poate fi 
dobîndită decît în condițiile unui 
climat de pace, de încredere de
plină și respect reciproc între oa
meni. Jn acest context noi, lucră
torii de pe tărîmul artelor sub
scriem din toată inima, cu toată 
convingerea și fermitatea la prin
cipiile politicii externe a partidu
lui și statului nostru expuse cu 
claritate în Declarația sesiunii Ma
rii jghinări Naționale cit și în re- 
crrTO declarație a Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. apărută 
in presă. Există, așa cum sublinia
ză declarația, o singură cale de re
zolvare a problemelor care se 
ivesc intre state și aceasta este

calea discuțiilor principiale carac
terizate de respect și încredere 
reciprocă. Partidul și guvernul 
țării noastre fac ce le stă în pu
tință pentru întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a în
tregii mișcări comuniste și mun
citorești, pentru apărarea păcii în 
lume.

Mă simt fericit numărîndu-mă 
între cetățenii Republicii Socia-^ 
liste România, care fac parte din 
rîndurile Partidului Comunist 
Român, partid care promovează 
în politica internă și externă idei
le neamestecului în treburile in
terne ale altor state, a respectă
rii independenței și suveranității 
naționale.

ALEXANDRI ȘAINEUC 
pictor — Baia Mare

Plecarea tovarășului 
Santiago Carrillo, secretar general

al P.C. din Spania
înoheindu-și vizita pe care a 

făcut-o în țara noastră la invi
tația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tova
rășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania, a părăsit vineri la 
amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă

neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vacs, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Plecarea tovarășului Ermeocgiido Casperoni, 
secretar general al P.C. din Republica 

San Marino
Vineri la amiază a părăsit Ca

pitala tovarășul Ermenegildo 
Gasperoni, secretai general al 
Partidului Comunist din Republi
ca San Marino, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 

„ Comunist Român, a făcut o vizi
tă în țara noastră..

Oaspetele a fost salutat la ple
carea de pe aeroportul Băneasa 
de tovarășii Chivu Stoica, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă", Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Mesajul convingerilor 
noastre

Deși nu mă dedic prin vocație 
scrisului, gîndurile și sentimente
le mele le exprim durabil cu dal
ta. Artistul, indiferent de mijloa
cele sale de expresie, caută ade
vărul, frumusețea vieții și este le
gat prin toate fibrele ființei sale 
de contemporaneitate, reacționea
ză cu sensibilitate la tot ceea ce 
se intîmplă în jurul său, caută 
sensurile profunde și nu acceptă 
întrebările fără răspuns. Și eu, 
ca artist, sînt căutătorul acestor 
valori, îmbrățișez umanismul, spi
ritul de dreptate, prin urmare, 
adevărul, în toată plinătatea fru
museții sale. > Sînt entuziasmat 
de atitudinea unitară a poporului 
nostru care se manifestă cu fie
care prilej îp toate domeniile de 
activitate, de faptul că scopul 
progresului socialist îl urmărim 
cu neabătută fermitate. Partidul 
Comunist Român, conducătorii

săi și ai statului exprimă mesajul 
zămislit în sufletele oamenilor 
acestui popor, pretutindeni în 
țară și străinătate. Mă regăsesc, 
ne regăsim și ne recunoaștem, 
în cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu exprimate zilele aces
tea. Am retrăit convingerea că se 
manifestă voința și simțămintele 
mele. Arta mea va mărturisi a- 
ceste idealuri. Iar ca pedagog 
mă străduiesc să transmit celor 
care vor duce mai departe făclia 
culturii românești toată sem
nificația acestor idei ce înnobi
lează arta. Este singura cale pe 
care o urmez, sprijinind princi
piile politicii partidului-șP satu
lui nostru, dictate de rațiunea a- 
devărului, a învățăturii marxist- 
leniniste.

IZSĂK MARTIN
sculptor, Tg. Mureș

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
în ultimele două decenii U- 

sina „Electroputere44 și-a cîștigat 
o faimă greu de egalat. Por
nind de la niște ateliere fără 
însemnătate în care se cons
truiau roabe și cutii de cremă 
de ghete. în anii puterii popu
lare mica fabrică a lui Malaxa 
a devenit una din citadelele in
dustriei electrotehnice din Eu
ropa. Și odată cu dezvoltarea 
impetuoasă a uzinei o amploare, 
din ce în ce mai mare, a luat și 
mișcarea sportivă. Iar dacă as
tăzi locomotivele Diesel au fă
cut cunoscută uzina din Craio
va în întrpaga Europă, pe plan 
intern o contribuție deosebită 

’.a popularizarea uzinei a avut-o 
și clubul sportiv „Electropute- 
re“. Ca și uzina însăși, clubul 
sportiv a avut un început mo
dest. Astăzi însă el este cel 
mai puternic club sportiv din 
©raș, avînd nu mai puțin de 11

lectfoputere" se reflectă și în 
faptul că nu mai puțin de trei 
spadasini fac parte din lotul na
țional. iar C. Duțu ne dă multe 
speranțe pentru confruntări de 
anvergură internaționale. Și, 
lucru peste care nu se poate 
trece cu ușurință. Paul Ghinju, 
se ocupă cu aceeași atenție, de 
sportivii consacrați ca și de ju
niori. Dacă azi Liviu Isăilă- fa
ce parte din lotul de juniori, 
iar R. Negrea și D. Bunea sînt 
în vederile celor ce se ocupă de 
lotul de juniori nu mai sur
prinde pe nimeni. Pentru toate 
aceste rezultate — și sîntem 
siguri că nu se vor opri aici — 
prof. P. Ghinju merită cele mai 
calde felicitări.

Altă secție care a făcut faima 
clubului constructorilor de lo
comotive Diesel este cea de 
lupte clasice. Modest si perse
verent antrenorul Ilie Mari-

dorință a muncitorilor de la 
„Electroputere44. de asi vedea 
echipa în divizia B. Este o vic
torie a perseverenței, a dorinței 
ferme de afirmare a jucătorilor, 
și mai ales, a disciplinei de fier 
întronată de noul antrenor ve
nit la cîrma echipei.

Primele rezultate obținute în 
noua divizie și mai ales jocul 
practicat îi îndreptățesc pe „ti- 
fossi“ din Bănie să spere să vi
zioneze peste cîțiva ani un 
meci de A în fiecare duminică 
sau chiar cunlaj craiovean.

Și pentru că am vorbit atita 
de promovări nu putem să nu 
amintim și echipa de handbal a 
profesorului D. Stegaru, care în 
urma turneului de baraj de la 
Hunedoara, unde a ocupat lo
cul I. și-a cîștigat dreptul de a 
evolua. în campionatul viitor, în 
divizia B.

Secția cea mai numeroasă —

„ELECTROPUTERE" — 
un colectiv, cu bogate 

tradiții sportive

prilejul zilei de 23 August și în 
septembrie). Referitor la rolul 
sportului de masă în uzina I 
craioveană o cifră este semnifi- ' 
cativă. Nu mai puțin de 1 500 * 
de salariați practică cu regula- > 
ritate snortul. Aceasta înseam- 1 
nă că la fiecare 5 salariați li
nul face sport, ceea ce trebuie 
să recunoaștem, nu-i de loc rău. 
Dar nici in măsură să ne con
vingă că nu se pot cistiga și 
mai multi pasionați de sport.

Numai că pentru aceasta s-a? 
cere și soluționarea mai grab
nică a problemelor privind a- 
menajarea unei baze sportive 
proprii. Vechea bază sportivă a 
uzinei a fost demolată, iar la 
cea nouă, a cărei construcție 
trebuia terminată pînă în mo
mentul de față, nu au început 
încă lucrările, cu toate că uzi
na a livrat suma necesară 
Trustului local de construcții. 
Este ceva ce trebuie pornit de 
urgentă. Fiindcă e nedrept ca 
atît de înflăcărată pasiune 
pentru sport a muncitorilor a- 
cestei uzine să sufere din prici
na unor tărăgăneli nejustifica
te. Și-apoi pentru conducerea 
Trustului de construcții nu este 
numai o chestiune de onoare : 
din moment ce a încasat banii 
ne îndeplinirea obligațiilor e 
sancționată de lege.

DAN VLAD

Ca răspuns la vizita făcută 
în Italia de către o delegație a 
C.C. al U.T.C. între 20 și 30 au
gust s-a aflat în țara noastră o 
delegație a Secretariatului Națio
nal al Tineretului din Italia con
dusă de dr. Piei o Marini, secre
tar general al S.N.G.

Delegația italiană a avut între
vederi cu tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tine
retului, în cadrul cărora au fost 
abordate probleme ale activității 
și vieții tineretu.ui din cele două 
țări, aspecte ale cercetării științi
fice în rindul tineretului precum 
și ale colaborării în acest dome
niu. La discuții au participat 
Vasile Nicolcioiu. secretar al C.C. 
al U.T.C., conf. univ. di. Ovidiu 
Bădină și Fred Mahler, consilieri 
ai ministrului pentru problemele 
tineretului. Delegația a fost, de 
asemenea, primită la Ministerul 
Afacerilor Externe de Vasile Gli- 
ga, adjunct al ministrului.

In timpul șederii în România, 
oaspeții au avut întrevederi la 
Ministerul Invățămîntului, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Consiliul Superior al Agri
culturii. De asemenea, au avut 
loc discuții cu reprezentanții u- 
nor institute de cercetare știin
țifică, au vizitat în București ?i 
județele Ilfov, Brașov, Prahova, 
Alba și Cluj, obiective economi
ce, cultural-științifice și turistice, 
case de cultură, locuri de odih
nă și recreere pentru studenți și 
tineret.

Ieri, s-a înapoiat din Japonia 
delegația de tineri români, con
dusă de Nicolae Dragoș, redac
torul șef al „Scînteii tineretului*4 
care, la invitația Asociației de 
schimburi turistice pentru tine
ret, a făcut o vizită in această 
țară.

Delegația a fost întâmpinată 
de Iuliu Fejeș, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C„ președin
tele Biroului de Turism pentru 
Tineret, de activiști ai C.C. al

cu acest prilej în holul ambasa
dei, care redă aspecte din lupta 
și viața poporului coreean pe 
drumul construcției socialismului, 
în încheiere a avut loc un coc
teil.

Delegația Comitetului mongol 
pentru apărarea păcii, formată 
din Djambîn Batmonh, prorecto
rul Universității de stat mongole, 
și Telhecjavin Sambuu, Erou al 
muncii socialiste, membri ai Co
mitetului mongol pentru apărarea 
păcii, care ne-a vizitat zilele a- 
cestea țara, la invitația Comite
tului Național pentru Apărarea 
Păcii, a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții mongoli au vizitat 
obiective social-culturale din 
București, litoralul Mării Negre, 
Valea Prahovei și Brașov, au a- 
sistat la demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală cu prilejul 
zilei de 23 August, au avut între
vederi la Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii, la Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

• SUB CONDUCEREA prof, 
univ. Miron Constantinescu. ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, a început vineri la Ministe- 

; rul Invățămîntului ședința de lu
cru cu inspectorii generali șco
lari ai inspectoratelor școalre ju
dețene, la care s-a analizat sta
diul pregătirilor pentru deschi
derea anului școlar 1968—1969.

In cuvântul lor, participanții au 
subliniat faptul că inspectorii 
școlari s-au preocupat pentru a- 
sigurarea tuturor condițiilor ne
cesare bunei desfășurări a proce
sului de învățămînt în noul an 
școlar. Tot în prima zi a ședin
ței, prof. univ. Dumitru Stamate 
a prezentat o expunere privind 
orientarea școlară și profesională 
a elevilor în România.

Lucrările continuă.

(Agerpres)

înapoierea în Capitală a delegației
Consiliului General ARLUS

— Delegația Consiliului Ge
neral ARLUS, condusă de 
Gheorghe Hossu, membru al 
C.C. al P.CR., membru al 
Consiliului General ARLUS 
președintele Comitetului de 
Stat al Apelor, care, la invi
tația Asociației de prietenie 
sovieto-română o făcut o vi
zită în Uniunea Sovietică, s-a

înapoiat ieri dupa-amiază în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost întîmpinați de Mihail 
Roșianu, președintele Consi
liului General ARLUS, de ac
tiviști ai ARLUS.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției poloneze
Vineri, în pavilionul central de 

expoziții din Piața Scînteii, între
prinderile poloneze de comerț 
exterior „Motoimport" și „Pol- 
Mot" au deschis o expoziție in
dustrială. \

Printre persoanele oficiale pre
zente la deschidere se aflau Hris- 
tache Zambeti, vicepreședinte al 
Camerei de Comerț și Jaromii

Ocheduszko, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 9 septembrie cu
prinde vehicule de transport și 
tracțiune, instalații pentru gara
je. mașini agricole și motoare 
Diesel.

(Agerpres)

Tinerii inovatori gălățeni 

sn sesiune teEiuico-știiiEțifica
O inițiativă a Comitetului mu

nicipal Calați al U.T.C. : 150 de 
tineri ingineri, tehnicieni, res
ponsabili ai comisiilor profesio
nale și sociale din comitetele or
ganizațiilor U.T.C., inovatori, 
raționalizatori și fruntași în pro
ducție s-au întîlnit la o consfă
tuire de lucru. Tinerii care au 
luat cuvîntul au subliniat rolul 
cercurilor de informare tehnică, 
al cluburilor tehnice și al sesiu
nilor tehn’co-științifice pentru 
mișcarea de inovații și raționali
zări. Ei au făcut propuneri re
feritoare la crearea unor cercuri 
de studiere a limbilor străine 
pentru facilitarea cercetării bi
bliografiei de specialitate, a u- 
nor ateliere de studiu pentru 
Îndrumarea tinerilor care doresc

să materializeze idei valoroase 
pe linia introducerii unor soluții 
tehnice noi.

Consfătuirea tinerilor inova
tori și raționalizatori gălățeni 
se înscrie într-un ciclu de ac
țiuni prevăzute în programul 
de activitate al Biroului Comi
tetului Municipal Galați al 
U.T.C. din care cităm : Consfă
tuirea tinerilor din unitățile pu
blice de deservire (comerț-coo- 
perație) și a tinerilor din unită
țile de transporturi, cu aceste 
ocazii dîndu-se posibilitatea e- 
fectuării unui larg schimb de o- 
pinii care să conducă la îmbu
nătățirea activității tinerilor din 
ramurile de producție respective.

Ing. VLAD COBINI

secții, rezultatele obținute de 
sportivii de la ,.Electroputere“ 
i-au făcut cunoscuți în întrea
ga țară. O scurtă convorbire cu 
prof. H. TEODOREȘCU, vice
președintele clubului, a avut 
darul să ne releve activitatea 
acestui club în întreaga sa am
ploare. Incercînd să facem 
o scurtă analiză a activității 
sportive/ de la această u- 
zină o să începem cu scri
ma, deși este_ un sport 
care nu se bucură de o mare 
Dopularitate. deoarece prin 
rezultatele obținute această 
secție se detașează net de cele
lalte secții. Nu greșim de loc 
dacă afirmăm că principalul 
autor al succeselor scrimerilor 
craioveni este prof. Paul Ghin- 
îu. Prin munca și pasiunea sa 
a reușit să înființeze această 
secție și să șlefuiască o serie 
de tineri care, în ultimul timp, 
s-au impus cu autoritate în di
vizia A la spadă. Locul doi- în 
prima divizie a țării este o per
formanță care nu-i la îndemî- 
na oricui, cu atît mai mult cu 
cit au avut de luptat cu o serie 
de formații din centre cu o 
binecunoscută tradiție în acest 
sport : Tg. Mureș, Satu-Mare, 
Cluj etc. De altfel, munca an
trenorului de scrimă de la ,,E-

nescu, deși nu are cele mai 
bune condiții. a reușit să 
„crească14 luptători de o certă 
valoare internațională. Cel mai 
recent exemplu este Gh. Ber- 
ceanu, cîștigătorul titlului na
țional la categoria 52 kg șl ca
re, sîntem siguri, va face ca 
adversarii săi de la Ciudad de 
Mexico să vorbească cu respect 
despre el dacă antrenorii vor 
considera prezența lui la J. O. 
necesară. Nu trebuie uitat nici 
faptul că prin mina lui „nea 
Ilie a trecut și campionul mon
dial- Ion Baciu, fapt ce ne scu
tește de alte comentarii. Dar 
nici luptătorii de la libere nu 
s-au lăsat mai Prejos. Sub con
ducerea prof. Todor Gabor ei 
au reușit anul acesta să pro
moveze în prima divizie a țării.

Să trecem, în sfîrșit, la spor
tul rege, care a adus locuitori
lor din Bănie mai multe satis
facții prin echipa „Electropu- 
tere" decît prin „Universitatea" 
cum ar fi fost normal. Sub 
„baeheta" antrenorului N. Oțe- 
leanu. specializat după cît se 
pare în promovări (patru pînă 
acum !) același lot, care ani 
de-a rîndul nu putea să iasă de
loc din mediocritate, a reușit a- 
nul acesta să satisfacă vechea

peste 100 membri — este cea de 
turism. Faptul că la C-ipa „E- 
lectroputere44 — ce s-a desfășu
rat luna trecută la Baia de1 Fier, 
au participat 20 de echipe din 
întreaga țară vorbește destul. 
Se poate spune că aceste con
cursuri de orientare turistică 
au contribuit din plin la sti
mularea pasiunii pentru tu
rism a constructorilor de loco
motive Diesel. De asemenea, 
cuvinte frumoase se pot spune 
și despre echipa masculină de 
volei (antrenor Gh. Zamfirescu), 
una din fruntașele diviziei B.

De o deosebită atenție se bu
cură sportul de masă la Uzina 
,,Electroputere“ de a cărui orga
nizare și desfășurare se ocupă 
sindicatele și organizația U.T.C. 
Demn de semnalat este faptul 
că toate c;le 10 asociații spor
tive. participă activ la campio
natele de casă, care se organi
zează cu regularitate. Iată și 
campionii uzinei din acest an. 
la șah, Luca Petre (Asociații 
mecanicul șef) ; la popice, To- 
sun Marin (Asociația Mașini ro
tative) : tenis de masă, Dumi
trescu Romeo (Asociația L.D.E.). 
La fotbal, campionatele se
desfășoară cj regularitate de 
trei ori pe an (primăvara, cu

(Urmare din pag. I-a) 

le; ritmul acestor lucrări 
crescînd mult în ultimii ani. 
Dacă pînă în anul 1965 ame
najările pentru irigații erau
executate pe numai circa 
200 000 ha, în numai doi ani 
și jumătate această suprafață 
aproape s-a triplat, urmînd ca 
pînă în 1970 să se ajungă la 
un milion de hectare. In cen
trul și sudul Dobrogei se află 
în curs de execuție cel mai 
mare sistem de irigații din 
lume, iar în cîmpiile din ves
tul țării s-a deschis un vast 
șantier de ameliorare a tere
nurilor mlăștinoase. Au fost 
sau vor fi atrase în circuitul

cut ca producțiile agricole, la 
principalele culturi, să înre

agricol terenurile indiguite 
din Insula Mare a Brăilei, și 
din aproape toată lunca Du
nării. La sfîrșitul acestui cin
cinal, alte aproape un milion 
de hectare vor fi astfel culti
vate cu grîu și porumb, cu 
plante tehnice.

Toate aceste măsuri au fă

U.T.C.

Cu prilejul sărbătorii naționa
le a R. D. Vietnam, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
a organizat vineri seara, în sala 
cinematografului „Republica*4 din 
București, un spectacol de gală 
cu filmul „Crângul de filaos44.

înaintea spectacolului regizo
rul Mihai Iacob. a vorbit des
pre importanța zilei naționale a 
R. D. Vietnam prezentind tot
odată filmul, producție a studiou
rilor cinematografice din Hanoi.

Filmul a fost primit ca căl
duri de public.

Ambasadorul R P.D. Coreene 
la București, Kim The Hi, a or
ganizat vineri duoă-amiază. în 
saloanele ambasadei, o gală de 
filme cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a întemeierii Republi
cii Democrate Populare Coreene.

Participanții au vizionat filmul 
artistic coreean „Fluviul curge**, 
care înfățișează lupta desfășura
tă de acest popor pentru elibe
rarea și independența sa națio
nală. A fost vizitată apoi o ex
poziție de fotografii, organizată Satisfacția muncii de metalurgist
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gistreze creșteri însemnate. La 
grîu și secară, de pildă, spo
rul este de peste o mie de ki
lograme la hectar, iar la po
rumb și floarea-soarelui, pro
ducțiile medii realizate anul 
trecut depășind cu aproape o 
sută la sută nivelul anului 
1958, de pildă.

duse agricole ale economiei 
naționale și ale populației.

Către acest imperativ eco
nomic esențial sînt concen
trate — în anii viitori — efor
turile materiale și financiare 
ale căror trăsături principale 
sînt : modernizarea și dezvol
tarea bazei tehnice-materiale ;

Dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale se remarcă îndeo
sebi prin conținutul său cali
tativ superior și anume : me
canizarea și chimizarea com
plexă a producției ; extinderea 
irigațiilor pe mari suprafețe 
și în sisteme de exploatare 
moderne; extinderea comple

Proees complex, înnoitor 
în dezvoltarea agriculturii

In perspectiva anilor viitori, 
evoluția țării noastre, pe baza 
amplului program de dezvol
tare economică și socială ini
țiat de partid, va situa Româ
nia pe trepte mai înalte ale 
civilizației. In acest amplu 
proces de evoluție un rol im
portant revine agriculturii^ 
chemată să asigure, printr-un 
ritm înalt de dezvoltare, ce
rințele mereu crescînde în pro

orientarea rațională a produc
ției pe ansamblu și pe zone, 
în concordanță cu condițiile 
pedoclimatice și social-econo- 
mice; generalizarea în toate 
ramurile și sectoarele de pro
ducție a tehnologiilor moderne, 
rezultate din activitatea de 
cercetare științifică și din ex
periența înaintată acumulată 
în țara noastră și în alte state 

de pe glob.

xelor și combinatelor de creș
tere și îngrășare industrială a 
animalelor, extinderea sere
lor etc.

Experiența dobindită pînă 
în prezent a confirmat din 
plin rolul hotărîtor pe care-1 
au — pentru condițiile țării 
noastre — irigațiile în obține
rea unor producții mari și 
stabile. Iată de ce în viitor se

va acorda o importanță și mai 
mare lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare și îndeosebi iri
gațiilor. Paralel cu măsurile 
care se iau în vederea depă
șirii suprafeței prevăzută a se 
amenaja pînă în 1970. Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R. 
a hotărît să se elaboreze un 
program de irigații pînă în 
1975, care sâ prevadă realiza
rea unei suprafețe irigate de 
circa 3 milioane de hectare. 
In lumina acelorași hotărîri, 
o mare amploare vor lua. de 
asetnenea. lucrările pentru 
combaterea eroziunii solurilor 
și valorificarea nisipurilor.

Fără îndoială, realizarea a- 
cestor măsuri îndrăznețe, dar 
științific elaborate de Parti
dul Comunist Român, va de
termina ridicarea pe noi trep
te a producției agricole și a 
veniturilor țărănimii, permi- 
•țînd. astfel, o aprovizionare 
tot mai bună a populației și 
industriei alimentare cu pro
duse agricole. într-un cuvînt 
creșterea continuă a nivelului 
de trai al întregului popor.



CUVÎNTAREA LUI JOSEF SMRKOVSKY Ședința guvernului •G

PRAGA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Adunării Naționale 
Josef Smrkovsky s-a adresat în 
ziua de 29 august prin radio po
porului cehoslovac. In cuvînta- 
rea sa el a spus :

Dragi cetățeni ai patriei noas
tre cehoslovace,

Dragi prieteni, '

Ne-am adresat vouă în mai 
multe rînduri, poate cliiar prea 
des, în cursul ultimelor zile. U- 
neori am exprimat ceea ce gîn- 
deați și dv. Astăzi vreau să vă 
spun că încă niciodată nu mi-a 
fost atît de greu să vorbesc ca 
acum. Singurul lucru care mi-a 
dat forțe în aceste zile, ați fost 
dv., popoarele ceh și slovac. In 
această grea încercare, poate cea 
mai grea, ați avut o asemenea 
comportare îneît nu am cuvinte 
pentru a vă exprima mulțumirile 
mele și a vă aduce un omagiu 
tuturor.

Mă înclin în fața voastră, în 
fața poporului nostru, mă înclin 
în fața victimelor sale, în fața 
curajului poporului și a sîngelui 
său rece.

Nu vreau să repet ceea ce au 
spu$ deja președintele Svoboda, 
primul secretar A. Dubcek și 
primul ministru O. Cemik. Per- 
miteți-mi să vă împărtășesc ceea 
ce simt eu însumi. Am aproape 
60 de ani și am trăit multe eve
nimente. îmi cunoașteți biogra
fia și știți că nu a fost ușoară. 
N-aș fi crezut niciodată că mă 
așteaptă în viață ceva mai greu, 
hotărîri mai grele.

Vă repet că zilele pe car® 
le-am trăit au fost cele mai gre
le din viața mea, dar știu de a- 
semenea că zilele care vor veni 
nu vor fi ușoare. Cunosc, pre
ocupările voastre, pentru că sînt 
și ale noastre și acest lucru nu 
se întîmplă de astăzi, ci de la 
Sosirea noastră de la Moscova, 
și anume ne preocupă ce se va 
întîmplă cu noi, cu republica 
noastră. Nu este momentul să 
privim înapoi, să facem bilanțul 
evoluției de după ianuarie. Eve
nimentele din ultimele zile au do
vedit că pînă în prezent nu am 
apreciat la justa lor valoare în 
eforturile noastre,» unii factori 
care Influențează în mod esen
țial evoluția țării noastre, în pri
mul rînd factorul extern și 
internațional care a dus în ul
timă instanță la cea mai mare 
și mai dificilă complicați© pen
tru acțiunea noastră.

Știți că politica partidului nos
tru a devenit încetul cu încetul 
obiectul criticilor și al presiuni
lor din partea țărilor socialiste 
vecine, presiuni care, la 21 au
gust, sau mai precis în noaptea 
de 20 spre 21 august, au luat 
proporții amenințătoare. Țara 
noastră a fost ocupată dintr-o 
dată de o uriașă putere milita
ră fiindu-ne imposibil și lipsit de 
speranță să facem față prin a- 
celeași mijloace.

O asemenea situație nu este 
nici nouă și nici fără precedent 
în trecuttM nostru. Ea s-a petre
cut de mai multe ori în istoria 
cehilor și a slovacilor de două 
ori deja în secolul nostru. 
Este întreaga tragedie a unei 
națiuni mici a cărei țară este si
tuată într-o regiune deosebit de 
nevralgică a continentului nos
tru ; este de asemenea tragedia 
unui efort tinzînd către o re
înnoire socială, tragedia acelora 
care caută să meargă înainte, 
tragedia încercării popoarelor 
care urmăresc scopuri măreți și 
nobile. Asemenea eforturi nu sînt 
niciodată ușoare și ele sînt cu 
atîț mai grele cînd este vorba de 
națiuni mici, pentru că sînt lega
te de riscurile eșecului sau lip
sei de înțelegere. Cred că noi am 
fost conștienți de acest risc, că 
bănuiam că va trebui să plătim 
pentru toate acestea dar — și țin 
să o subliniez, — nu ne-am gîn- 
dit niciodată că va trebui să plă
tim prețul pe care l-am plătit în 
noaptea^ de 20 spre 21 august. 
Cu începere din acest moment, 
nu numai toate eforturile noas
tre de după ianuarie, dar și tot 
ceea ce reprezintă o valoare în 
ochii noștri, adică statul și suve
ranitatea sa, libertatea, evoluția 
treburilor noastre interne, adică 
existența și securitatea fiecărui 
cetățean, au fost amenințate de 
un pericol mortal.

Convorbirile noastre de la Mos
cova s-au desfășurat în condiții 
neobișnuite. Știți că nu am so
sit împreună și cunoașteți con
dițiile în care și unii și ceilalți 
dintre noi am ajuns acolo 
și am negociat Cred că nu este 
nevoie să intru în amănunte, 
care sînt încă prea penibile și 
dureroase pentru mine, cît și 
pentru tovarășul Dubcek și cei
lalți. A lua hotărîri în asemenea 
condiții era, după cum oricine 
poate să-și imagineze, extrem de 
problematic.

Ocuparea țării noastre de ar
matele Tratatului de la Varșovia 
este o realitate crudă. Legături
le noastre cu țara au fost restrîn- 
se. La început nu aveam decît 
puține informații, ca să nu spu
nem chiar deloc, și trebuia să ne 
luptăm bizuindu-ne mai curînd 
pe încrederea noastră în atitudi

nea fermă a popoarelor noastre 
și nu pe cunoașterea reală a si
tuației.

In schimb, am fost făcuți să 
înțelegem limpede poziția inter
locutorilor noștri. Bănuiam și u- 
nele greutăți care s-au simțit din 
punct de vedere politic de pe 
urma actualei intervenții militare. 
Știam că lumea simpatiza cu 
noi* dar marile puteri mai de
grabă acceptă o rezolvare prin 
compromis decît orice altceva. In 
aceste condiții, ne-am aflat în
tr-o dilemă fără ieșire.

Puteam refuza orice compromis 
și să lăsăm evoluția să continue 
pînă la instaurarea unui regim de 
ocupație pe o perioadă îndelun
gată cu toate consecințele sale 
pentru suveranitatea statului, 
drepturile politice, economia, in
clusiv eventuale pierderi de vieți 
omenești, pe care o asemenea e- 
voluție le-ar fi implicat fără în
doială. Remarc că am luat în 
considerație toate acestea și că în 
anumite momente nu rămînea 
altceva de făcut decît să respin- 

«gem orice rezolvare de compro
mis. Uneori este în interesul 
demnității și caracterului poporu
lui că mai bine să se pună în 
fața baionetelor decît să trăiască 
în genunchi. Dar pînă la sfîrșit 
am apreciat că nu se ajunsese 
la un asemenea stadiu critic și că 
în ciuda a tot ce se întîmplase 
mai rămînea o altă posibilitate 
pe care în calitate de oameni de 
stat nu aveam voie să nu o folo
sim. Pentru acest motiv ne-am 
străduit după toate acestea să 
căutăm o ieșire într-un compro
mis acceptabil.

Și în acest caz am fost con
știenți de consecințele morale și 
istorice pe care le-ar putea an
trena o asemenea soluție.

Vă rog să credeți că nu ne 
preocupă soarta noastră persona
lă cu toate că nici nouă ca oa
meni nu ne-a fost ușor. Totuși 
această soartă a fost în momen
tul respectiv fără însemnătate.

Momentul hotărîtor pentru noi 
este de a se ști dacă este încă 
posibil să se încerce ieșirea sta
tului cehoslovac și a socialismu
lui din criza în care s-au găsit 
aruncați fără a fi vinovați.

O asemenea posibilitate a fost 
schițată atunci cînd poziția clară 
și unanimă a popoarelor ceh și 
slovac față de ocupație s-a ma
nifestat din plin influențînd ati
tudinea interlocutorilor noștri și 
situația noastră personală. în a- 
ceastă situație noi am hotărît să 
alegem a doua cale, aceea a 
compromisului care ar putea 
permite să se spere că ar fi po
sibil să continuăm pe calea tra
sată de plenara din ianuarie.

Aceasta a fost acceptată de 
cealaltă parte, ca bază a unei so
luții posibile.

Hotărîrile noastre n-au fost mai 
ușor de luat ca urmare a aces
tui lucru și a trecut o zi și o 
noapte înainte de a le lua. Am 
fost conștienți că această hotărî- 
re a noastră poate fi considerată 
de poporul cehoslovac și de isto
rie ca-o soluție înțeleaptă sau ca 
o trădare. Am fost conștienți și 
de problemele ca și de limita 
mandatului nostru.

Vă rog să știți că noi nu am 
tăcut, că ne-am ciocnit dur, nu 
numai cu interlocutorii noștri și, 
de asemenea, între noi, și că am 
recurs la toate argumentele. De 
aici a reieșit așa numita rezol
vare pe care o cunoașteți în linii 
mari, mai ales din gura pre
ședintelui Svoboda, a primului 
secretar al C.C. și a prim-mi- 
nistrului care, spre deosebire de 
comunicatul oficial au folosit un 
limbaj apropiat nouă tuturor, o 
limbă înțeleasă de noi toți.

După cum majoritatea dintre 
dv. o știu, punctele principale 
ale acordului de la Moscova sînt 
următoarele :

— viața noastră internă, tran
sformarea socialismului ceho
slovac în spiritul exprimat de 
plenarele partidului începînd din 
ianuarie, va continua,

— viața noastră politică nu va 
fi dirijată de către un guvern 
impus, ci de către toate instan
țele alese în mod legitim, și A- 
dunarea Națională a cărui preșe
dinte sînt își va îndeplini toate 
funcțiile care îi sînt conferite 
de Constituție și de alte legi.

— politica externă cehoslovacă 
își va continua cursul său ante
rior,

— trupele Tratatului de la 
Varșovia care au procedat, după 
cum afirmă comunicatul, la o 
ocupare temporară ca și alte or
gane nu se vor amesteca în tre
burile interne ale țării noastre, 
iar după normalizarea situației 
vor pleca.

Partidul nostru comunist va 
continua de asemenea, să-și în
deplinească rolul politic în spi
ritul programului de acțiune. 
Fiecare cetățean cu putere de 
judecată recunoaște că partidul 
comunist și-a dovedit tocmai în 
cursul evenimentelor din ultimele 
zile, capacitatea și faptul că con- 
ștituie singura forță reală capa
bilă de a conduce popoarele 
noastre ceh și slovac. Sîntem cu 
toții convinși că el își va de
monstra și în continuare această 
capacitate și că uniți în jurul

Dubcek, vomconducerii lui
rezolva cu sînge rece și înțelep
ciune toate problemele interne, 
în conformitate cu calea trasată 
de către plenara din ianuarie.

Se va pune, desigur, întreba
rea care sînt garanțiile privind 
acest acord. Vă spun deschis că 
în ciuda întregului ajutor al 
prietenilor noștri, care sînt nu
meroși și cărora le mulțumesc 
sincer, din toată inima, țara 
noastră nu trebuie să se bizuie, 
în’ situația mondială actuală, pe 
nici o altă garanție reală decît 
propria sa înțelepciune și mai 
ales unitatea sa. Să ne unim cu 
toții în capacitatea noastră care 
ne-a ajutat de atîtea ori în isto
rie, să ne punem solid pe pi
cioare, să unim voința noastră, să 
strîngem dinții și să mergem 
mai departe pe drumul nostru 
către idealurile pe care le-am în
scris pe drapelul nostru după ia
nuarie.

Vă rog ca după prima 
reacție de durere și supărare 
să reflectați cu cahn și sînga 
rece la rezultatele convorbirilor. 
Trupele Tratatului de la Varșo
via vor mai rămîne aici un oa
recare timp și guvernul ceho
slovac începe să poarte discuții 
cu privire la plecarea lor. Vom 
fi obligați să adoptăm măsuri 
excepționale în domeniul presei, 
radiodifuziunii și televiziunii 
pentru ca să nu se aducă atin
gere imperativelor politicii ex
terne și intereselor republicii.

în domeniul libertății de aso
ciere, măsurile cerute vor duce 
la dizolvarea cluburilor politice 
și vor limita apariția altor par
tide politice.

Guvernului va trebui să i se 
acorde temporar anumite împu
terniciri speciale. Toate aceste 
măsuri vor fi luate pe baza le
gilor pe care le va discuta A- 
dunarea Națională în cursul ur
mătoarelor zile. Sîntem conștienți 
că este vorba de măsuri care frî- 
nează și fac mai dificil procesul 
de evoluție spre socialismul de
mocrat Sîntem convinși că înțe
legeți de ce trebuie să fie ast
fel și că nu veți atribui intenții 
rele conducerii partidului și sta
tului. Sîntem siguri că veți ve
dea în toate acestea un mijloc 
esențial pentru a se ajunge la o 
revenire a situației normale, la 
plecare trupelor străine și la o 
reînnoire a curentului democra
tizării noastre socialiste.

Vă vorbesc despre rezultatele 
convorbirilor de la Moscova, 
fiind pătruns de spiritul de 
grea responsabilitate care apasă 
asupra organului suprem al re
publicii noastre, Adunarea Na
țională, în fruntea căreia mă gă
sesc prin voința voastră. Aduna
rea Națională 
cinste sarcina 
în aceste zile tragice.

Majoritatea zdrobitoare a de- 
putaților noștri s-au manifestat 
ca reprezentați curajoși suverani 
și liberi, ai poporului lor, 
care și în prezenta trupelor 
străine intrate pe terito
riul nostru, au apărat legali
tatea și funcționarea suverană 
a instituțiilor noastre constituțio
nale. Conștient de responsabili
tățile mele, îmi voi relua func
ția în conducerea acestei Adu
nări, în împrejurările noi care 
există de la reîntoarcerea noas
tră de la Moscova. Adunarea 
Națională a făcut deja o decla
rație în legătură cu această si
tuație și a cerut guvernului re
publicii să-i supună cît mai cu
rînd posibil un raport în legă
tură cu negocierile de la Mos
cova și punctul său de vedere 
cu privire la rezultatele acestor 
negocieri. Este firesc ca parla
mentul să examineze acest ra
port, conștient de drepturile sale, 
în calitate de organ căruia i se 
dezvăluie
care ating suveranitatea și in
tegritatea teritorială a țării și 
viața politică internă.

Eu am indicat deja în ce di
recție au mers preocupările 
noastre în timpul negocierilor de 
la Moscova. La aceasta s-a adău
gat faptul că noi trebuie să ne 
prezentăm în fața poporului și 
în fața instanțelor constituțio
nale ale Republicii. într-o zi, 
noi vom constitui, de asemenea, 
obiectul aprecierii necruțătoare 
a istoriei, căci în aceste zile noi 
sîntem la o răscruce a istoriei, 
cînd trebuie să ne gîndim la va
lorile de principiu pe care tre
buie să le apărăm, cu orice preț, 
pentru ca popoarele noastre ceh 
și slovac să poată să-și recapete 
respirația și să meargă înainte 
pe drumul care le este pro
priu, care răspunde sensului is
toriei și sensului existenței lor.

Modul în care ați demon
strat în aceste zile memorabile 
fidelitatea dv. față de sensul is
toriei, a provocat admirație în 
întreaga lume. Aceasta a con
stituit pentru noi cea mai mare 
încurajare în sarcina extrem de 
grea pe care am avut-o în afara 
frontierelor țării noastre, 
mulțumesc din toată inima, 
varăși, muncitori și membri 
miliției populare, dv., care 
transformat uzinele noastre 
bastioane și fortărețe ale hotă- 
rîrii, dv. care ați dovedit încă o 
dată care este rolul istoric și

a îndeplinit cu 
care i-a revenit

toate aranjamentele

Vă 
to- 
ai 

ați 
în

care este răspunderea socială 
care vă revine în această țară.

Vă mulțumesc, de asemenea, 
țărani, dv. care a trebuit să re
coltați roadele unei munci de 
un an întreg și să ne asigurați 
Iiîinea zilnică în umbra tancuri- 
or și avioanelor. Mulțumesc, de 

asemenea, reprezentanților știin
ței și vieții culturale și, îndeo
sebi, lucrătorilor din presă, ra
diodifuziune și televiziune, și tu
turor intelectualilor noștri pen
tru munca lor grea care face 
cinste științei și tehnicii ceho
slovace. Adresez, de asemenea, 
expresia recunoștinței mele 
scumpului nostru tineret, viito
rul acestei țări. Vă mulțumesc, 
scumpi prieteni tineri pentru e- 
lanul, curajul și chibzuință voas
tră. Vă mulțumesc, vouă, tovarăși 
din armată și din securitate, care 
ați rămas de partea poporului 
nostru. Vă aduc un omagiu vouă, 
femei și mame, care ați trăit 
momente.de încordare, de sufe
rință și de durere.

In această zi a aniversării în
vierii slovace, adresez muțumiri- 
le mele națiunii slovace pentru 
atitudinea sa luată în apărarea 
Republicii Cehoslovace și vă asi
gur că voi face totul pentru rea- 

’ ‘ și 
în

lizarea federalizării statului 
pentru ca ea să poată intra 
vigoare la data prevăzută, și 
nume, la 28 octombrie a.c.

Sînt convins că vom reuși 
împăcăm în întregime interesele 
reciproce în cadrul partidului și 
al statului, și puteți fi convinși 
că există bunăvoință de o parte 
și de cealaltă. Vă cer ca în a- 
cest sens să nu vă lăsați antre
nați în niciun fel de motive ne
esențiale și să vă consacrați cu 
calm și încredere rezolvării unor 
probleme fundamentale.

în sfîrșit, aș dori, de aseme
nea, ca și primul ministru, să 
mulțumesc în numele meu și în 
acela al Adunării, președintelui 
Republicii, generalul Ludvik Svo
boda, pentru acțiunea sâ în a- 
ceste momente, care au fost cele 
mai penibile pentru țară și pen
tru noi personal.

Vă rog, dragi prieteni, să aveți 
și pentru noi înțelegere. Povara 
tratativelor și a hotărîrilor de 
luat a apăsat greu pe umerii 
noștri. Și noi a trebuit să discu
tăm în umbra tancurilor și avioa
nelor care ocupau teritoriul nos
tru. Vă asigur că am dus trata
tive și am adoptat hotărîri ca 
patrioți și soldați, ca oameni 
care nu se gîndeau la ei și la 
viața lor, ci la bunăstarea și vii
torul poporului lor. în numele a- 
cestei bunăstări și al acestui vii
tor, mă adresez vouă, cehi și 
slovaci, în termenii apelului care 
ne-a încurajat atît de mult în 
cursul acestor ultime zile : „Sîn
tem cu voi, fiți alături de noi". 
Să nu îngăduim 
rîndurile noastre, 
ceasta ar constitui 
zastru, adevărata 
cauzei noastre, înfrîngerea socia
lismului în republica noastră ce
hoslovacă liberă, și acest lucru 
nu trebuie să se întîmple nici
odată ,

să

disensiuni în 
_ deoarece a- 
adevăratul de- 

înfrîngere a

cehoslovac
PRAGA 30 (Agerpres). — La 

Praga a fost dat publicității Co
municatul privind ședința guver
nului din 30 august 1968, prezi
dată de O. Cemik, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. S; 
Cehoslovacia.

In ședința sa guvernul a dez
bătut referatul primarului Capi
talei, L. Cemy, privind situația 
din Praga. în Praga au fost ocu
pate o serie de clădiri, iar trans
portul în comun a încetat. A în
cetat, de asemenea, transportul 
feroviar și legăturile cu localită
țile din apropierea orașului.

Datorită evenimentelor din ul
timele zile, a fost avariat și Fon
dul de locuințe, în special în 
centrul orașului. Organele de mi
liție, personalul sanitar, lucrăto
rii din întreprinderile comunale, 
care asigură aprovizionarea cu 
gaze, apă și curent electric, au 
făcut totul pentru aproviziona
rea orașului.

Treptat, a început să se îmbu
nătățească aprovizionarea maga
zinelor, ceea ce s-a manifestat și 
prin scăderea cererii exagerate la 
unele produse. Se consolidează 
situația transportului în comun, 
*cu toate că acesta nu s-a putut 
restabili în întregime, conform 
orarului obișnuit. începînd de 
luni 2 septembrie, se are în ve
dere lărgirea în continuare a 
transportului în comun. Treptat, 
sînt rezolvate și sarcinile spori
te privind curățenia orașului.

S-au luat toate măsurile nece
sare pentru începerea noului an 
școlar la Praga, în școlile elemen
tare și medii care își vor începe 
cursurile la 2 septembrie. Tot
odată, au fost mobilizați mulți 
cetățeni pentru recoltatul hame
iului. In perioada 26—29 august, 
au plecat din Praga la recolta
tul hameiului peste 10 000 de ce
tățeni. Instituțiile culturale nu 
și-au reluat încă activitatea.

Conform instrucțiunilor orga
nelor centrale, Comitetul Națio
nal al Capitalei face eforturi 
pentru consolidarea în continua
re a vieții orașului, repararea re
țelei de comunicații și a clădiri
lor. Este necesară coordonarea 
activității organelor centrale cu 
cea a organelor municipale, crea-

★

PRAGA 30 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cehia centrală a 
luat un interviu lui L. Cemy în 
legătură cu situația actuală din 
capitală. El a subliniat că pie- 
misia esențială a normalizării 
vieții din capitala Cehoslovaciei 
este ca trupele străine să pără
sească orașul. în același timp, a 
adăugat el, va trebui să se pro
cedeze cu calm și stăruință în 
vederea menținerii ordinii și a- 
sigurării funcționării normale a 
instalațiilor din capitală. El a 
subliniat că în acest scop se con-» 
tează foarte mult pe sprijinul ti
neretului ca și pe spiritul de 
răspundere și disciplină al tutu
ror cetățenilor.

în ceea ce privește aprovizio
narea capitalei, primarul orașului 
Praga a declarat că 
îmbunătățit începînd 
zarea distribuției de 
electricitate, precum 
zarea transporturilor.

situația s-a 
cu normali- 
apă, gaz și 
și normali-

Rezoluția C.C. al P.C. Italian
ROMA 30. — Coresponden

tul Agerpres, N. Puicea, transmi
te : La Roma s-au încheiat lu
crările ședinței plenare a Comi
tetului Central și Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului 
Comunist Italian, consacrate e- 
xaminării evenimentelor din 
Cehoslovacia. Numeroși vorbi
tori, care au luat parte la discu
ția asupra raportului prezentat 
de Luigi Longo, secretar gene
ral al P.C. Italian, au aprobat 
poziția Biroului Politic și a Di
recțiunii P.C. Italian față de in
tervenția militară din Ceho
slovacia. In încheierea dezbateri
lor a luat cuvîntul Luigi Longo, 
care a declarat între altele: „Re- 
înnoind solidaritate noastră cu to-

varășii cehoslovaci, cerem acum 
tuturor guvernelor și partidelor 
interesate, și în primul rînd ce
lor ale U.R.S.S., să facă — așa 
cum este necesar — tot posibilul 
pentru ca prin retragerea trupe
lor să se restabilească rapid o si
tuație normală în Cehoslovacia. 
Considerăm că acesta este astăzi 
pasul care trebuie înainte de toa
te făcut, pentru ca să fie vinde
cate rănile și neînțelegerile pro
vocate de această criză, pentru 
ca Relațiile din comunitatea so
cialistă să-și poată găsi — prin e- 
galitate și respectul independen
ței și suveranității fiecărui stat — 
baza necesară îmbunătățirii co
laborării în toate domeniile și u- 
nei reale întăriri a unității14.

a
G

tea de condiții favorabile pentru 
asigurarea ordinii publice de că
tre miliție și armată.

Cu aceste probleme și cu al
tele care depășesc atribuțiile Co
mitetului Național se vor ocupa 
Comisii speciale ale organelor 
centrale înființate în acest scop. 
Toate acestea se vor realiza și 
datorită înțelegerii manifestate 
de populația orașului Praga și a 
contribuției active a acesteia la 
înfăptuirea a tot ceea ce rezul- 
tă din dispozițiile guvernului.

Pe baza unui schimb larg deQ 
păreri, guvernul a examinat situa
ția actuală existentă pe terito
riul întregului stat și sarcinile © 
privind normalizarea ei.

Guvernul a ascultat, de ase- 
menea, informarea prezentată de Q 
vicepreședintele guvernului, Fr. 
Hamouz, cu privire la pregăti
rea tratativelor economice care 
vor avea loc la Moscova în cel 
mai scurt timp și care urmează 
să soluționeze cele mai arzătoa
re probleme din acest domeniu.

Guvernul a considerat necesar 
să ia o serie de măsuri legate de 
activitatea mijloacelor de infor
mație în masă. Ministrul culturii 
și al informațiilor a primit sar
cina de a pregăti un proiect de 
lege cu privire la activitatea 
presei, a radioului și televiziu
nii. Ținînd seama de necesitatea 
stringentă a rezolvării situației 
actuale, guvernul recomandă fo
rurilor de conducere din sectoa
rele de presă, radio, televiziune 
și conducerii agenției C.T.K. să 
pună activitatea acestor sectoa
re sub controlul său. Se creează 
un organism căruia îi va reveni 
rolul să coordoneze activitatea de 
presă și de a lucra ca centru de 
informare și consultare a pre-» 
ședinției guvernului.

Președinția Consiliului Națio
nal slovac a recomandat adopta
rea unor măsuri cu caracter ase
mănător și în Slovacia.

Guvernul a fost de acord ca i 
Tîrgul internațional de la Brno 
să aibă loc anul acesta cu o săp- 
tămînă mai tîrziu, adică între 14 l 
și 27 septembrie 1968.

Se va examina posibilitatea ți
nerii unor alte acțiuni intemațio- 1 
nale programate inițial la Praga.
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PRAGA 30. — Corespondenții 
Agerpres, transmit: în cursul 
după-amiezii de vineri, la Pra
ga a apărut cotidianul „Vecerny
Praha". Prin aceasta, numărul 9 
ziarelor publicate și distribuite în 
condiții normale se ridică în pre
zent la trei. Celelalte două ziare 
sînt „Rude Pravo“ și „Prace".

Ziarul „Rude Pravo" publică 
comunicatul Congresului extraor
dinar al P.C. din Slovacia, Re
zoluția acestui congres, Declara
ția delegaților la Congresul P.C. 
din Slovacia și scrisoarea acesto
ra către A. Dubcek. Ziarul 
mai publică scrisoarea pre
ședintelui C.C.S., Karel Polacek, 
adresată președintelui guvernu
lui „Rude Pravo" publică, de a- 
semenea, integral cuvîntarea rosti
tă de J. Smrkovsky, președinte
le Adunării Naționale a Republi
cii Socialiste Cehoslovacia la 
posturile de radio.

Ziarul înserează în paginile 
Sale textul integral al Declara
ției Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.
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Vietnamul de sud. Patrioti pregătindu-se pentru a da 
noi lovituri agresorului

Atacuri ale patrioților sud-vietnameri
După cum relatează agenția 

France Presse, forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au lansat 
noi acțiuni în provincia Quang 
Ngai, unde cu o săptămînă în 
urmă au avut loc lupte violente 
care au durat 5 zile.

în urma unui atac susținut de 
artilerie, patrioții au reușit să e- 
libereze două localități, capturînd 
o cantitate importantă de arma
ment

Alte atacuri ale detașamente
lor Frontului Național de Elibe
rare au fost semnalate în Delta 
Mekong, la sud-vest de Saigon. 
Potrivit unui purtător de cuvînt

militar american, o tabără a for
țelor speciale ale S.U.A., situată 
la 8 km de orașul Vinh Long, a 
fost supusă unui tir intens de ra
chete și mortiere. Mai multe clă
diri și instalații militare au fost 
distruse, înregistrîndu-se, de ase
menea, pierderi însemnate în rîn- 
dul forțelor americane.

Pentru a doua oară în această 
săptămînă a fost bombardat cu 
rachete și aeroportul Tra Noc, 
situat la 125 km sud-vest de Sai
gon. Tirul precis al artileriei pa- 
trioților a distrus la sol 3 elicop
tere, iar alte 9 au fost avariate.

Conferința statelor 
nenucleare

în ședința de vineri a Con
ferinței statelor neposeseoare 
de arme nucleare a fost adop
tat regulamentul interior și au 
fost alese organele conducătoa
re. Au fost aleși 12 vicepreșe
dinți : reprezentanții României 
și Iugoslaviei pentru Europa 
răsăriteană ; Austria, Italia și 
Spania pentru Europa occi
dentală ; Ghana, Tanzania, 
și R.A.U. pentru Africa, In
dia și Japonia pentru Asia ;

Ecuador și Columbia pentru 
America Latină.

Ca președinte al Comisiei de 
dezarmare și securitate a fost 
ales reprezentantul Kenyei, 
iar ia președinția Comisiei de 
utilizare pașnică a energiei nu
cleare, reprezentantul Urugua- 
yului.

Au fost aleși 15 membri al 
Biroului Conferinței.

Vineri dimineață, numărul 
țărilor participante la confe
rință s-a ridicat la 92. ------------w

★

ROMA 30 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
„Comitetul Central și Comisia 
centrală de control aprobă ra
portul și concluziile tovarășului 
Longo și confirmă linia și po
zițiile adoptate de Biroul Politic 
și de direcțiunea partidului în 
legătură cu evenimentele din 
Cehoslovacia".

In rezoluția Comitetului Cen
tral al P.C. Italian se exprimă 
dorința ca poporul și comuniștii 
cehoslovaci, cu toate condițiile 
grele în care sînt obligați a- 
cum să acționeze, să poată duce 
înainte — o dată cu deplina re- 
dobîndire a independenței și 
libertății lor de acțiune, proce
sul de reînnoire democratică și 
consolidare a societății socialiste 
inițiat prin hotărîrile Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia din ianua
rie 1968. Această linie va putea 
fi apărată împotriva oricărei în
cercări a unor forțe antisocia- 
liste și prin confirmarea precisă 
a valabilității $i semnificației de 
opțiune în favoarea socialismu
lui și a idealurilor lui, proveni
tă din marea dovadă de respon
sabilitate pe care au dat-o clasa 
muncitoare și poporul cehoslo
vac în situația grea creată de

★

intervenția militară. Ele s-au u- 
nit într-un ferm consens în ju
rul partidului comunist, recunos- 
cîndu-1 ca reprezentant și călău
ză a întregii națiuni.

Se exprimă, de asemenea, în
crederea că toate partidele și 
guvernele care au intervenit 
Cehoslovacia vor face, așa cum 
e necesar, tot posibilul pentru ca
— o dată cu retragerea trupelor
— să se revină rapid la o situație 
normală în Cehoslovacia. Acesta 
este pasul care astăzi trebuie în
făptuit înainte de orice pentru 
ca raporturile dintre țările socia
liste să 
galității 
denței 
stat, la 
rării în 
reală întărire a unității.

C.C. și C.C.C. consideră că e- 
venimentele din Cehoslovacia, 
și pozițiile contrastante pe care 
le-au determinat impun cerința 
ca din partea tuturor să devină 
mai profundă și mai deschisă 
angajarea spre găsirea unității 
mișcării muncitorești și comunis
te și ale solidarității tuturor for
țelor democratice și progresiste 
în lupta împotriva imperialismu
lui și pentru pace.
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poată duce, pe baza e- 
și respectării indepen- 

și suveranității fiecărui 
o îmbunătățire a colabo- 
toate domeniile și la o

BUDAPESTA 30. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : La 30 .ugust, Biroul 
Federației Mondiale a Tineretu
lui Democrat a dat publicității 
la Budapesta un comunicat în 
care se arată că Biroul F.M.T.D. 
s-a întrunit în zilele de 27 și 28
august a.c. la cererea reprezen- © 
tantului Uniunii Tineretului Ce
hoslovac, membru al Biroului și 
secretar al F.M.T.D. El a pre
zentat o informare asupra situa
ției din Cehoslovacia și a soli
citat părerea Biroului în legătură 
cu aceasta. Diferiți membri ai 
Biroului și-au exprimat părerea 
asupra situației din Cehoslovacia 
și asupra propunerilor formulate 
de reprezentantul cehoslovac.

în numele organizației sale, 
reprezentantul Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac a invitat în Ce- Q 
hoslovacia o delegație a Biroului 
F.M.T.D. Biroul a hotărît în 
unanimitate să procedeze la 
consultări cu privire la perioada 
cea mal convenabilă pentru a 
răspunde invitației. gb

în cadrul ședinței a luat cu- 
vîntul și reprezentantul Uniunii 
Tineretului Comunist din Romă- Q 
nia, Nicolae Mancaș, secretar al W 
F.M.T.D., care dezaprobînd ac
țiunea celor cinci țări socialiste, © 
a exprimat totodată, în numele 
întregului tineret din România, 
solidaritatea cu tineretul ceho- @ 
slovac, încrederea în P.C. din 
Cehoslovacia, în organele con- 
stituționale. El a subliniat că © 
pentru soluționarea situației este 
necesar ca trupele să fie retrase 
imediat, iar poporul cehoslovac @ 
să fie lăsat să-și rezolve singur 
problemele interne. —.

în același spirit, au vorbit și 9 
reprezentanții organizațiilor de 
tineret din Italia, Franța, Fin- 
landa și alții. 9

S.U.A.: A doua 
clarificare

O dată cu încheierea Convenției democrate de la Chicago 
s-a produă și cea de-a doua mare clarificare în bătălia elec
torală din Statele Unite : desemnarea candidatului partidului 
de guvernămînt. întrunind 1762 de voturi, din totalul de 
2 622, Humphrey și-a adjudecat, încă de la primul tur de 
scrutin, misiunea de a apăra în noiembrie sorții „măgarului4' 
care este, cum se știe, emblema partidului democrat. Acum, 
în preajma deschiderii oficiale — la 3 septembrie — a campa
niei electorale (toate bătăliile de pînă acum s-au încadrat în 
așa numita campanie preelectorală), întrebarea crucială este 
următoarea : cu un călăreț ca Humphrey va putea „măgarul 
democrat44 să înfrunte cu succes „elefantul republican" pe 
spinarea căruia s-a instalat, acum trei săptămîni Richard 
Nixon ?

După cum s-a văzut, dintre multiplele variante posibile, s-a 
materializat cea care prevedea perechea de vicepreședinți. 
Care dintre ei are cele mai multe șanse de a se face favorit 
al alegătorilor americani ? Criteriul de bază al opțiunii îl 
constituie, după cum este bine cunoscut, programul electoral 
al candidatului, poziția sa în principalele probleme politice, 
învinge acela care se dovedește capabil să prezinte și să sus
țină programul cel mai popular. Din acest punct de vedere 
ce se poate spune despre programele celor doi adversari ? Se 
poate spune că ele se aseamănă foarte mult, că, deci, unul 
nu oferă o alternativă la celălalt și nici la actuala politică a 
Administrației și că, în' cele din urmă, nici unul 'nu se bucură 
de popularitate în rîndurile alegătorilor.

în acest caz departajarea urmează să se facă pe baza celor
lalte criterii: conjunctură politică, prestigiu, farmec personal, 
abilitate propagandistică etc. Nu trebuie neglijată nici mă
rimea sumei ce se va cheltui în cele două luni de campanie 
electorală ; cum însă cercurile interesate în alegerea unuia 
sau altuia nu se zgîrcesc în asemenea ocazii, se poate spune 
că în această privință cei doi candidați se află la egalitate. 
Dar în rest ?

Conjunctura politică îl favorizează pe candidatul republi
can. Humphrey, părtaș încă la politica Administrației, a trebuit 
să suporte în continuare eroziunea impopularității, cu atît 
mai mult cu cît nu a oferit o alternativă la programul Iui 
Nixon. Prestigiu î Nixon se bucură de faima unui politician 
rutinat, cu vechi state de serviciu pe cînd Humphrey este 
„văzut" în continuare doar ca umbră firavă a lui Johnson. 
Farmec personal: nici unul nu se poate lăuda că are prea 
mult, dar maniera în care candidatul republican și-a bătut 
adversarii la Miami i-a adus admiratori; nu se poate spune 
același lucru și despre actualul vicepreședinte care în timpul 
dezbaterilor de la Chicago n-a strălucit de fel, fiind nevoie de 
sprijinul direct al lui Johson pentru a-i aduce pe delegați la 
sentimente mai bune. în sfîrșit, la capitolul abilitate propa
gandistică avantajul este într-o oarecare măsură de partea 
lui Nixon. Ce fel de propagandă poate face Humphrey care 
are Ia spate patru ani de administrație alături de Johson, 
interval în care dominanta o constituie falimentarul război 
din Vietnam ? Nixon însă poate manevra în voie. El a dat o 
lovitură de maestru asigurîndu-și sprijinul fostului preșe
dinte Eisenhower, căruia i-a fost ani de zile vicepreședinte 
și cu care a stabilit între timp și legături de rudenie. Iar 
cuvintele de susținere pe care Ike le rostește de pe patul 
de suferință sînt pentru mulți oracol, literă de evanghelie.

Din toate aceste motive, se poate spune că în prezent 
Humphrey se află într-o oarecare dificultate. Destui sînt cei 
care consideră că „măgarul" apare în fața „elefantului" exact 
în raportul natural. Iar dacă această tendință continuă — 
și mulți nu văd cum ar putea fi oprită — se întrezărește 
pentru democrați pericolul unei înfrîngeri, întrucît, o sti© 
toată lumea, mașina de vot a Administrației care a funcțio
nat la Chicago nu mai este utilizabilă Ia 5 noiembrie. Ceea 
ce nu înseamnă, firește, că Nixon se poate considera de 
pe acum învingător ; jocul urnelor este întotdeauna subtil 
iar surprizele nu sînt o raritate.

ION D. GOIA

REDACȚIA 61 ADBUNISTRATtA I București PUU jBcîntelT. Abooamen tel® M tac I* oficiile poștale, factorii poștali rt dlfuzorli voluntari din tntr aprinderi si Instituții Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic „Casa ScinteiT»

momente.de

