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CUVÎNTAREA TOVARÂȘULU

• într-o atmosferă înflăcărată, conferințele județene 
și-au împuternicit delegații să propună Congresului 
al X-lea realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R.

• Conferințele județene au ales delegații pentru 
Congresul al X-lea a! partidului și au desemnat 
candidații pentru organele superioare de condu» 
cere ale partidului

NICOLAE CEAUȘESCU
la Conferința extraordinară 

a organizației județene de partid Cluj
Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a adre
sa delegaților Conferinței or
ganizației județene de partid 
Cluj, tuturor comuniștilor din 

„udețul dumneavoastră un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român (aplauze 
puternice, urale).

Conferința organizației da 
partid din județul Cluj a dezbă
tut într-un spirit de înaltă res
ponsabilitate Tezele Comitetu
lui Central și proiectul de Di
rective pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului. După 
cum se știe, aceste documente 
au fost discutate pe larg de 
către toate organizațiile de 
partid, de întregul nostru po
por ; ele au primit aprobarea 
unanimă a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră, 
care văd în aceste documente 
expresia năzuințelor lor spre o 
viață mai bună, pentru desfă
șurarea cu succes a construc
ției socialiste în patria noas
tră, expresia hotărîrii de a 
milita activ pentru o politică 
de colaborare cu țările socia
liste, cu celelalte state, indife
rent de orînduirea lor socială, 
de a milita pentru colaborare 
și pace în lume (aplauze pu
ternice).

Și în județul Cluj, ca de alt
fel în întreaga țară, dezbaterea 
documentelor a prilejuit tre
cerea în revistă a activității 
depusă pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
IX-lea. După cum vă este cu
noscut, în primii trei ani și ju
mătate ai actualului cincinal 
avem rezultate bune în toate 
domeniile de activitate. Indus
tria și agricultura patriei noas
tre au cunoscut o dezvoltare 
continuă, asigurînd îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
Congres și creînd condiții pen
tru realizarea și chiar depă
șirea obiectivelor stabilite de 
Directivele Congresului al 
IX-lea ; învățămîntul, știința, 
cultura au cunoscut o 
dezvoltare continuă ; a cres
cut nivelul de trai material și 
cultural al poporului.

Prin munca lor entuziastă 
în toate domeniile de activi
tate, oamenii muncii din ju- 
dejul Cluj au adus și aduc o 
contribuție importantă la ma
rile înfăptuiri ale întregului 
nostru popor. Este suficient să 
relev că în județul Cluj se 
produce 3,6 la sută din pro
ducția globală a industriei în
tregii țări, 2,5 la sută din pro
ducția totală agricolă și că, în 
același timp, în județul Cluj 
se desfac 3,3 la sută din tota
lul fondurilor centralizate ale 
statului de mărfuri. Aceste 
date demonstrează ponderea 
importantă în creșterea econo
miei noastre naționale, cît și 
ponderea în consumul total pe 
țară pe care le deține județul 
Cluj.

Am vizitat în aceste zile cî- 
teya din întreprinderile din 
județul dumneavoastră. Am 
fost plăcut impresionat de re
zultatele obținute de către a- 
ceste întreprinderi în îndepli
nirea sarcinilor, ca, de altfel 
— după cum cunosc — și de 
către celelalte întreprinderi 
din județul Cluj.

Am fost, de asemenea, im
presionat de entuziasmul și 
hotărîrea cu care oamenii 
muncii — români, maghiari, 
germani —- din aceste între
prinderi muncesc pentru a a- 
duce o contribuție tot mai ma
re la desfășurarea cu succes a 
construcției socialiste în pa
tria noastră.

Clujul este, în același timp, 
un puternic centru de învăță- 
mînt, știință și cultură. Și în 
aceste domenii au fost obți-

nute rezultate însemnate. Me
rită subliniat faptul că anual 
în Cluj termină institutele de 
învățămînt superior mii de in
gineri, profesori și alți lucră
tori din domeniul științei și 
culturii, că oamenii de știință 
clujeni au o serie de rezultate 
importante, realizări care con
tribuie la ridicarea nivelului 
general al economiei și cul
turii patriei noastre. In legă
tură cu aceasta trebuie să men
ționez un rezultat, care este, 
poate, și mai important — a- 
cela că oamenii de știință clu
jeni au înțeles încă mai de 
mult că știința poate să-și 
dovedească eficacitatea și lo
cul în societatea socialistă nu
mai atunci cînd este pusă în 
serviciul progresului economi- 
co-social, în serviciul omului. 
Oamenii de știință din Cluj 
și-au legat activitatea de în
treprinderi, lucrează în strîns 
contact cu acestea și de aceea 
au și rezultate bune în munca 
lor (vii aplauze).

Toate rezultatele obținute de 
poporul nostru, ca și de oame
nii muncii din județul Cluj, 
sînt rodul muncii unite a tu
turor celor ce locuiesc pe a- 
ceste meleaguri — români, 
maghiari, germani, de alte na
ționalități. Am mai spus și cu 
alte prilejuri, că tot ceea ce 
s-a înfăptuit în această parte 
a țării noastre este rezultatul 
muncii românilor, maghiarilor 
și germanilor, care, veacuri 
de-a rîndul, au trăit și muncit, 
împreună și, atunci cînd au în
țeles că soarta celor ce mun
cesc depinde de unitatea lor, 
au luptat împreună și au ob
ținut succese.

Aș putea spune că marile 
victorii pe care le-am dobîn- 
dit în anii socialismului se 
datoresc tocmai acestei unități 
de nezdruncinat între români, 
maghiari, germani și alte na
ționalități (aplauze puternice, 
prelungite).

Aceste rezultate adeveresc 
justețea politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru. Ele 
arată că, bazîndu-ne pe învă
țătura marxist-leninistă, pe a- 
devărurile ei general valabile, 

știm să găsim soluțiile care co
respund cel mai bine condi
țiilor din țara noastră, să ac
ționăm pentru asigurarea mer
sului tot mai ferm și mai ra
pid înainte.

Doresc să spun aici, tovarăși, 
la această conferință, că Co
mitetul nostru Central aprecia
ză în mod deosebit activitatea 
depusă de organizația de par
tid din județul Cluj — deta
șament de nădejde al parti
dului nostru, care desfășoară 
o muncă rodnică și care apli
că cu fermitate linia stabilită 
de Congresul partidului, de 
Comitetul Central (vii și pu
ternice aplauze).

Cei 74 000 de membri de 
partid din județul Cluj, 
birourile organizațiilor de 
partid, comitetele de par
tid, comitetele municipale 
și Comitetul județean des
fășoară o muncă rodnică; 
Comitetul Central dă o înaltă 
apreciere muncii întregului 
activ de partid din județul 
Cluj și îi urează din toată ini
ma noi și noi succese în acti
vitatea sa (puternice aplauze).

Stimați tovarăși,
Cunoașteți prevederile pro

iectului de Directive ale 
Congresului al X-lea cu pri
vire la cincinalul 1971—1975 și 
direcțiile principale ale dez
voltării economiei românești 
pînă în 1980. Acestea preconi
zează dezvoltarea economiei 
naționale într-un ritm rapid. 
Nu doresc să mă opresc acum 
asupra lor, însă trebuie să 
subliniez că realizarea acestor 
prevederi va apropia mult Ro
mânia de nivelul țărilor dez
voltate din punct de vedere 
economic, atît în ce privește 
industria, agricultura, învăță
mîntul, știința, cît și în ce 
privește ridicarea bunăstării 
tuturor celor ce muncesc. Do
resc, de asemenea, să subliniez 
că înfăptuirea programului 
propus — pe care îl conside
răm pe de-a întregul realist, 
iar dezbaterile din întreaga 
țară adeveresc aceasta — cere 
o muncă intensă, eforturi susți
nute din partea tuturor comu

niștilor, din partea întregului 
nostru popor. Chiar dacă rit
mul de creștere a producției 
industriale este, procentual 
mai mic decît cel pe care ii 
realizăm în actualul cincinal, 
totuși, ținînd seama de nivelul 
superior de la care vom porni 
în 1971 viitorul cincinal, rezul
tă că sînt sarcini deosebit de 
mari și că va trebui să acțio
năm cu toată hotărîrea, cu toată 
priceperea, pentru a le înfăp
tui. Avem convingerea fermă 
că ceea ce ne propunem este 
pe deplin realizabil și că parti
dul nostru, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, 
poporul nostru, vor traduce în 
viață aceste planuri (aplauze 
îndelungate).

în această muncă uriașă, pe 
care o desfășurăm și va trebui 
să o desfășurăm și in viitor, 
comuniștilor, oamenilor mun
cii din județul Cluj le revin, 
de asemenea, sarcini mari. Este 
adevărat, că planul cincinal 
nu este încă definitivat. Ur
mează ca, după Congres, pe 
baza Directivelor, el să capete 
forma definitivă. Dar, chiar 
după prevederile orientative 
ale planului, județul Cluj va 
cunoaște o dezvoltare însem
nată, atît în industrie, cît 
și în agricultură. Noi a- 
vem convingerea că toți 
comuniștii, oamenii muncii 
din acest județ, umăr la umăr 
cu oamenii muncii de pe între
gul cuprins al patriei, nu vor 
rămîne mai prejos și vor cău
ta să ocupe un loc de cinste 
în rîndul județelor fruntașe, 
(vii și puternice aplauze).

Desigur că, în vederea reali
zării prevederilor proiectului 
de Directive, în cincinalul ur
mător sînt necesare măsuri 
susținute pentru a înfăptui în 
cel mai scurt timp hotărîrile 
adoptate de Conferința Națio
nală cu privire la perfecțio
narea și îmbunătățirea planifi
cării și conducerii activității 
economice și social-culturale. 
Aceste măsuri trebuie să cre
eze condiții pentru participarea 
mai largă a colectivelor de oa
meni ai muncii din fiecare u- 
nitate, atît la luarea cît și la 

înfăptuirea hotărîrilor, Ia con
ducerea întregii activități so
ciale. în același timp, este ne
cesar ca cei cărora partidul, 
statul, poporul le încredințează 
sau le vor încredința diferite 
munci în aparatul de partid și 
de stat să manifeste mai multă 
operativitate și răspundere. 
Numai în aceste condițiuni 
vom avea garanția mersului 
înainte în mod tot mai 
hotărît și cu rezultate tot 
mai bune. Sîntem ferm 
hotărîți ca în cursul a- 
cestui an și al anului viitor să 
ducem pînă la capăt înfăp
tuirea hotărîrilor Conferinței 
Naționale, pentru a crea ca
drul adecvat în vederea des
fășurării unei activități mai 
bune în cincinalul următor 
(aplauze puternice).

Aceasta, însă, cere din partea 
dumneavoastră, din parte? 
Comitetului județean, a 
Consiliului popular județean, 
a Comitetului muncipal, a 
conducerilor de uzine și fa
brici, a organizațiilor de par
tid din întreprinderi și din in
stituții, să acționeze cu toată 
fermitatea, să depună o mun
că susținută pentru înfăptui
rea pînă la capăt a tuturor 
acestor măsuri. Trebuie să 
avem în vedere, tovarăși, că 
noi avem de luptat cu o anu
mită mentalitate, cu o obiș
nuință de care unii oameni se 
dezbară cam greu; dar trebuie 
să facem cu hotărîre acest lu
cru : trebuie înlăturat biro
cratismul, o anumită delăsare 
care se mai observă la unii. 
Trebuie să promovăm în mun
că numai pe acei oameni care 
pun mai presus de orice inte
resele construcției socialis
mului, interesele clasei mun
citoare, ale poporului. Nu
mai cu asemenea cadre în 
toate muncile de răspundere 
vom asigura victoria socialis
mului și comunismului în 
România (aplauze puternice).

Noi sîntem într-adevăr par
tidul celui mai profund uma
nism, un partid pătruns de o 
deosebită grijă față de oa
meni ; dar tocmai pentru că 
sîntem un asemenea partid

(Continuale în pag. à ìll-a)

Înaltul oaspete este întîmpinat cu deosebită căldură de locuitorii municipiului Cluj

Ieri s-au desfășurat în mai 
multe orașe ale țării — reșe
dințe de județ — conferințe 
extraordinare ale organizații
lor județene de partid consa
crate dezbaterii Tezelcr Comi
tetului Cèntral și proiectului 
de Directive, precum și alege
rii delegaților pentru Con
gresul a] X-lea al partidului 
La aceste conferințe au luat 
parte delegați aleși în adu
nările și conferințele organiza
țiilor de partid din întreprin
deri, instituții, din organiza
țiile de partid comunale, oră
șenești și municipale — mun
citori, ingineri, fenicieni, ță-

Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
în municipiul Cluj

Continuîndu-și vizita de lucru în municipiul Cluj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a vizitat în cursul dimineții de sîmbătă noile cartiere ale orașului, 
Muzeul de istorie și Institutul de calcul al filialei din Cluj a Academiei. 
Reîntîlnirea cu cetățenii orașului a constituit un nou prilej de manifes
tare a dragostei și încrederii pe care oamenii muncii din Cluj — români, 
maghiari și de alte naționalități — le nutresc pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Și această etapă a vizitei a constituit o emoționantă manifes
tare a unității întregului popor în jurul partidului, a adeziunii totale la 
politica sa internă și externă.

TINEREȚEA 
UNUI BĂTRÎN ORAȘ

Bătrîna cetate de pe malu
rile Someșului, ca de altfel 
fiecare așezare de pe cuprin
sul patriei, a cunoscut în ulti
mul pătrar de veac revărsarea 
fluxului de energii creatoare 
pe care politica marxist-leni
nistă a partidului nostru co
munist a adus-o în viața pa
triei. Străvechea localitate, as
tăzi important centru indus
trial, vatră a unei intense vieți 

rani cooperatori, intelectuali, 
activiști de partid, de stat, ai 
organizațiilor de masă și din 
economie. Au fost prezenți, de 
asemenea, numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, ai or
ganelor locale de stat, ai or
ganizațiilor obștești, cadre de 
conducere din întreprinderi, 
șantiere și instituții, oameni de 
știință, artă și cultură.

La conferințele județene de 
partid care au avut loc sîmbă- 
tă au participat, luînd cuvîn- 
tul în concluziile dezbaterilor, 
tovărășii Nicolae Ceaușescu — 

spirituale, și-a sporit în anii 
edificării socialismului resur
sele de creație, înscriindu-și 
numele în Cartea de aur a iz- 
bînzilor poporului muncitor. 
Vechile sale virtuți au dobîn- 
dit noi străluciri. Ca și odini
oară, dar de pe trepte mult 
mai înalte, Clujul este astăzi 
unul dintre cele mai prestigi
oase centre ale producției de 

la conferința organizației ju
dețene Cluj ; Ion Gheorghe 
Maurer — la municipiul Bucu
rești ; Gheorghe Apostol — 
județul Mureș; Chivu Stoica 
— județul Prahova: Virgil 
Trofin — județul Galați ; Ilie 
Verdeț — județul Caraș-Seve- 
rin; Iosif Banc — județul 
Maramureș.

Prin întreaga lor desfășura
re, prin cuvîntul delegaților, 
prin hotărîrile adoptate, confe
rințele județene au reliefat, ca 
o trăsătură caracteristică ge
nerală, aprobarea unanimă,

(Continuare în pag. a II-a)

bunuri materiale și spirituale 
din țara noastră.

Paralel cu dezvoltarea im
petuoasă a industriei, a cerce
tării științifice, a învățămîn- 
tului, artei și culturii, Clujul 
a cunoscut și o puternică dez
voltare urbanistică. Pe harta 
orașului au apărut în ultimii 
ani noi cartiere de locuințe ; 
altele și-au schimbat cu totul 
înfățișarea. Grigorescu, Gheor- 
ghieni, Intre Ape — sînt doar 
cîteva dintre noile zone urba
nistice care au înfrumusețat 
fizionomia orașului transilvan. 
Au fost înălțate, de asemenea, 
școli, spitale, policlinici și alte 
instituții social-culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Maxim 
Berghianu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, Au
rel Duca, prim-secretar al Co
mitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, și Remus 
Bucșe, prim-secretar al Comi
tetului municipal Cluj al 
P. C. R., primarul municipiu
lui, a făcut un prim popas în 
cel mai mare dintre noile car
tiere, Gheorghieni. Aici s-au 
construit în ultimii ani aproa
pe 6 000 de locuințe. In etapa 
finală, acest cartier va avea 
7 800 de apartamente, în care 
vor locui circa 35 000 de oa
meni. Ei vor avea la îndcmînă 
complexe comerciale și de 
prestări de servicii, școli și 
alte unități social-culturale ; o 
parte dintre acestea funcțio
nează de pe acum.

în drum spre noul cartier, 
oaspeții străbat principale
le artere ale orașului. Tro- 
tuoarele sînt înțesate de oa
meni. Tineri și vîrstnici, băr
bați, femei, copii aclamă tre
cerea celui mai iubit fiu al 
clasei noastre muncitoare, a 
secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Din mașina deschi
să, tovarășul Ceaușescu răs
punde aclamațiilor. Numeroși

GEORGE-RADU 
CHIROVICI. 

MIRCEA S. IONESCU

(Continuare în pag. a II-a)
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entuziastă, a însuflețitoruluî 
program de propășire multila
terală a patriei, jalonat de do
cumentele ce vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării Con
gresului al X-Iea al P.C.R. în 
cadrul conferințelor a fost 
subliniată însemnătatea prin
cipială și practică a acestor 
documente, ilustrînd capacita
tea partidului, a conducerii 
sale de a da răspunsuri juste 
celor mai importante proble
me ale dezvoltării societății 
noastre, ale desăvîrșjrii con
strucției socialiste în România. 
Conferințele județene au pri
lejuit o puternică afirmare a 
unității și coeziunii tuturor co
muniștilor. a oamenilor mun
cii de toate naționalitățile, a 
întregului nostru popor, în 
jurul Conducerii partidului, al 
Comitetului 
frunte Cu 
Ceaușescu.

EXunerile' 
drul lucrărilor de primii se
cretari ai organizațiilor de 
partid județene au înfățișat o 
imagine grăitoare a puternicei 
efervescențe politice și în 
muncă cu care este întîmpinat 
în întreaga țară Congresul al 
X-lea. A fost relevată atmos
fera plină dc elan patriotic în 
care adunările și conferințele 
organizațiilor de' partid, pre
cum și adunările populare or
ganizate de consiliile' Frontu
lui Unității Socialiste, au ex
primat adeziunea totală a co
muniștilor, a tuturor cetățeni
lor țării, fără deosebire - de 
naționalitate, față de docu
mentele pregătitoare ale Con
gresului ; s-a subliniat ÎP 
cadrul dezbaterilor ari fost fă
cute numeroase propuneri va
loroase privind Tezele, proiec
tul de Directive, precum și ac
tivitatea organelor de partid, 
de stat și economice, centrale 
și locale.

Caracterul de lucru al confe
rințelor județene a fost mar
cat de exigența partinică cU 
care a fost analizat stadiul în-

său Central, in 
tovarășul Nicolae

prezentate în ca-

deplinirii sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Na țională a P.C.R., de 
înaltul spiitt de responsabili
tate cu care au fost dezbătute 
prevederile documentelor pen
tru Congre sul al X-lea al 
partidului.

Conferințele județene au ex
primat spri.liniii total al co
muniștilor, al tuturor cetățe
nilor, față de politica externă 
marxist-lenirtistă promovată 
cu consecvență neabătută de 
partidul nostru, politică la 
baza căreia ne află dezvoltarea 
și întărirea relațiilor politice 
și economice cu toate țările 
socialiste, creșterea aportului 
la întărirea 
comuniste și 
ternațîionale, 
toate .forțele 
imperialiste, cu toate țările iu
bitoare de pace, în lupta pen
tru crearea unui climat inter
național de securitate, coope
rare și încredlere între po
poare.

Conferințele au adoptat 
hotărîri privind îmbunătățirea 
în continuare a activității or
ganizațiilor de partid, perfec
ționarea întregii activități eco
nomice. politice, sociale și 
ideologice pe plan local, expri- 
mînd voința nestrămutată de 
a mobiliza forțele comuniști
lor, ale întregului popor, la 
înfăptuirea programului măreț 
de înflorire a; patriei, elaborat 
de partid.

Conferințele 
gații pentru 
X-lea al P. 
un , moment 
procesul adînctirii 
ț.iei. de partid, , al 
ficării vieții interne de par
tid, conferințele au desemnat 
— dintre delegați — candidați 
pentru organele superioare de 
conducere ale partidului, com
ponența acestora urmînd să 
fie stabilită prin vot de Con
gresul P.C.R.

Fiind informate de inițiati
va și hotărîrea conferinței 
municipiului București, confe
rințele județene de partid,

unității mișcării 
muncitorești in- 
solidaritatea cu 

progresiste, anti-

.au ales dele- 
Congresul al 

C. B- Marcînd. 
important în 

democra- 
int.ensi-

deo-apreciind importanță
sebită a funcției de secretar 
general al C.C. al partidului, 
calitățile deosebite pe care tre
buie să le întruchipeze purtă
torul acestei înalte funcții, răs
punderile și atribuțiile care-i 
revin în stabilirea și promo
varea politicii interne și exter
ne a partidului, în conducerea 
treburilor statului ca președin
te al Consiliului de Stat, în
tr-o atmosferă de puternic 
entuziasm au adoptat în una
nimitate, hotărîrea de a propu
ne realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al C.C. al 
P. C. R. — încredințînd de- 
legaților mandatul de a su
pune această propunere a- 
probării Congresului. Hotă- 
rîrile unanime adoptate în 
acest sens de conferințele 
județene de partid exprimă 
astfel, o dată mai mult, în
crederea și dragostea fierbinte 
ale tuturor comuniștilor, ale 
întregului popor, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
înalta prețuire pe care toți ce
tățenii țării o acordă rolului 
său de seamă în activitatea 
Comitetului Central, în elabo
rarea politicii marxist-leninis- j 
te, creatoare a partidului și 
statului nostru, în fundamen- j 
tarea programului de desăvîr- I 
șire a construcției socialiste, I 
în întărirea colaborării fră- | 
țești a țării noastre cu toate I 
țările socialiste, în afirmarea | 
viguroasă a României socialis
te în rîndul națiunilor lumii.

In încheierea lucrărilor con
ferințelor județene au fost a- 
doptate telegrame adresate 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă voința fer- I 
mă, de neclintit, a comuniști- I 
lor, a tuturor oamenilor mun- I 
cii, de a-și consacra energia și I 
capacitatea creatoare realizării ! 
în condiții optime a obiecti- | 
velor stabilite de partid., pen- | 
tru progresul continuu al Ro- I 
mâniei socialiste.

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 
IN MUNICIPIUL CLUJ

(Urmare din pag. 1)

cetățeni se apropie, string 
mîna secretarului general, ii 
urează sănătate și putere de 
muncă. Ca o mare de glasuri, 
se aude de pretutindeni 
„Ceaușescu, Ceaușescu!“. 
„Ceaușescu și poporul !“. Ma
șina este literalmente acoperi
tă de flori ; uneori, înaintează 
cu greutate printre clujenii 
care țin să spună cîteva cu
vinte oaspetelui, săi strîngă 
mîna : „Mulți ani și sănătate, 
tovarășe Ceaușescu!“, „Să ne

tendința dovedită șl la Cluj 
de a se construi pe zone, în- 
trucît problemelor de organi
zare a șantierului — deci, im
plicit, de reducere a prețului 
de cost — li se dă, în felul a- 
cesta, o rezolvare optimă.

O bună parte a discuției cu 
arhitecții, constructorii și edi
lii a fost consacrată aspecte
lor ridicate de diversificare a 
gradului de confort în noile 
blocuri de locuințe. Tovară
șul Ceaușescu a recomandat 
studierea tuturor posibilități
lor de îmbunătățire a norma-

blocurile O 4 și T 6. Aici sînt 
reluate discuțiile privind gra
dul de diversificare a confor
tului. De asemenea, tova
rășul Ceaușescu indică, atît 
constructorilor cît și membri
lor Consiliului popular muni
cipal aflați de față, să studie
ze posibilitățile de reducere 
a prețului de cost prin schim
barea sistemului de finisare
a exterioarelor.

Vizita în noul cartier al 
Clujului, în fapt o analiză a 
condițiilor de locuit, a progra
mului de construcții edilitare, 
a eficienței lucrărilor de 
construcții, se încheie. Popu
lația salută din nou, cu multă 
căldură, pe oaspete, exprimîn- 
du-și dragostea fierbinte față 
de partid, față de patria socia
listă.

DIN MAREA CARTE
A ÎNTRECERII

CONGRES AL
PARTIDULUI SOCIALISTE

O nouă și remarcabilă realizare • GALAȚI

a constructorilor suceveni IN-

Sîmbătă dimineața a intrat 
în probe tehnologice complexul 
de extracție, transport și prelu
crare a baritinei de la Ostra-Su- 
ceava. Terminincl acest nou obi
ectiv al industriei noastre extrac
tive cu 135 de zile înainte de 
termenul planificat, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii întreprin
derii miniere Suceava și șantie
rului Trustului de construcții și 
montaje miniere — Frasin și-an 
îndeplinit angajamentul luat în 
cinstea Congresului al X-lea al 
P-C R. și a . celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei. în ca
drul noului complex a fost am
plificată și modernizată cariera 
de barită, s-au construit instala
ții de recepție, antezdrobitoare,

flotare, filtrare, calcinare și mi- 
cronizare a minereurilor, precum 
și alte instalații anexe. Comple
xul, dotat cu utilaje de un înalt 
nivel de tehnicitate, poate asi
gura o producție anuală de 
120 000 tone de concentrate de 
baritinâ micronizată, cu parame
tri calitativi superiori.

La festivitatea de începere a 
probelor tehnologice, alături de 
mineri și constructori, se aflau 
tovarășii Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului de Stat* 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, Emil Bobii, prim-secretar al 
Comitetului județean Suceava 
al P.C.R., reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat 

(Agerpreâ).

• LA GALAȚI AU 
CEPUT LUCRĂRILE DE SIS
TEMATIZARE ȘI MODERNI
ZARE a stației de cale ferată 
pentru călători. într-o primă 
etapă, se instalează un număr 
sporit de linii de cale ferată, 
se construiesc : o centrală ter
mică, o stație de spălare a va
goanelor, un atelier de între
ținere și alte anexe. Ulterior 
va fi construită noua clădire 
a gării, cu 7 nivele, peroane 
denivelate pentru călători și 
mărfuri* trepte rulante pentru 
deplasări la vagoane.

O stație asemănătoare este 
prevăzută în viitor și în partea 
de vest a orașului. Ambele vor 
dispune de instalații de cen
tralizare elCctrodinamică.

• SLOBOZIA

© DOLJ
• BILANȚUL ÎNCHEIAT 

DE DIRECȚIA DE STATISTI
CA A JUDEȚULUI DOLJ con
semnează faptul că de la în
ceputul anului colectivele în
treprinderilor industriale din 
această parte a țării âu realizat 
un niVel de producție care în
trece cu 22,7 la sută pe cel din 
primul semestru al anului tre
cut.

în 
s-au 
tone 
teva 
tone

prima jumătate a anului 
obținut peste plan: 280 
amoniac comprimat, cî- 
mii de tone de țiței, 72 
de oțel, motoare electrice

și transformatoare de forță ale 
căror puteri însumează 1597 
kW, respectiv 46 055 kVA, apa- 
rataj de înaltă tensiune în va
loare de 584 000 lei, 30 remorci 
basculante, 1 800 mp țesături 
din bumbac, confecții în va
loare de 3 753 000 lei, însemna
te cantități de preparate din 
carne, unt, brînzeturi, zahăr, 
ulei comestibil și alte produse. 
Întreprinderile industriale au 
realizat, în cadrul angajamen
telor luate de către organizație 
de partid a județului Dolj, o 
producție globală suplimenta
ră în valoare de 53 576 000 lei 
și o producție marfă peste plan 
însumind 22 370 000 Iei.

• CONSTRUCTORII IMPU
NĂTORULUI COMPLEX spi
talicesc ce se construiește la 
Slobozia, județul Ialomița, au 
dat în folosință prima unitate 
funcțională : policlinica. Ei 
și-au îndeplinit astfel unul 
dintre angajamentele luate în 
cinstea celui de-al X-lea Con
gres al partidului și 
de-a 25-a aniversări a 
rii patriei.

Noua policlinică are
citate zilnică de peste 200 de 
consultații și dispune de cele 
mai perfecționate mijloace de 
diagnosticare, intervenție și 
terapeutică.

în prezent, constructorii con
tinuă munca într-un ritm sus
ținut pentru ca în cel mai 
scurt Timp să pună la dispozi
ția populației întregul spital.

a celei 
eliberă-

o capa-

Printre locuitorii cartierului clujean — Gheorghieni

ÎN CLUJUL ȘTIINȚIFIC

Șl CULTURAL

trăiți, tovarășe Secretar gene
ral !“, „Vă dorim multă sănă
tate, spre binele României so
cialiste!“. Tovarășul Ceaușescu 
dă mina cu cetățenii, le mul
țumește pentru urări.

Cartierul Gheorghieni. Ca 
în întregul oraș, locuitorii, 
constructorii, au ieșit într-un 
număr impresionant în întîm- 
pinarea secretarului general 
al Comitetului Central al 
partidului. O mare de urale 
salută sosirea oaspetelui iubit, 
în persoana secretarului ge
neral 
țenii

al partidului, cetă- 
văd chezășia conti

nuării politicii înțelepte a 
Partidului Comunist Român, 
politică verificată de via
ță, în stare să asigure mer
sul’ viguros înainte al socie
tății noastre socialiste, conti
nuarea șirului de victprii pe 
toate planurile dezvoltării so
ciale, economice și culturale, 
înfăptuirea neabătută a poli
ticii externe de apărare a 
cauzei păcii și socialismului. 

Coloana se Oprește în cen
tru cartierului. în fața unor 
machete și schițe, directorul 
D.S.A.P.C. Cluj, ing. Nicolae 
Beuran, prezintă planul de 
sistematizare a municipiului, 
în curs de realizare. Se dau 
detalii cu privire la amplasa
rea noilor obiective indus
triale, a așezămintelor social
culturale. a cartierelor de lo
cuințe. Sînt de remarcat grija, 
spiritul de răspundere pe care 
arhitecții și inginerii din lo
calitate le-au dovedit atunci 
cînd și-au îndreptat eforturile 
spre ridicarea unor ansam
bluri în așa fel incit demolă
rile să fie reduse la strictul 
necesar.

Tovarășul Ceaușescu apre
ciază pozitiv această preocu
pare și arată că în vechile 
cartiere, în loc să se recurgă 
la demolări nejustificate, este 
de preferat să se îmbunătă
țească condițiile locative prin 
introducerea canalizării, prin 
executarea 
fnel iorare, 
fortului.
eșalonate 
fondul 
treze, să se mărească. Oaspe
tele apreciază, de asemenea,

altor lucrări de a- 
de creștere a con- 
Lucrările trebuie 
în âșâ fel îneît

locativ să se păs-

tivelor în vigoare, astfel fncît 
noile apartamente să ofere 
locatarilor un confort sporit, 
fără creșterea prețului de cost 
prevăzut în deviz.

Secretarul general este in
format despre perspectiva 
construirii unui nou cartier, 
Mănăștur, pe axa principală 
a orașului. Tovarășul Ceaușes
cu recomandă cu insistență 
utilizarea — atît în noul car
tier, cît și în cele care se 
construiesc în prezent — a 
procedeului de turnare la fața 
locului a marilor panouri pre
fabricate. Experiența mondia
lă, sovjetică, franceză, italia
nă, a spus tovarășul Ceaușes
cu, demonstrează eficiența a- 
cestei metode superioare 
punct de vedere tehnic 
conofnic.

Oaspetele își exprimă 
dorința să viziteze cîteva din 
apartamentele date în folo
sință. Parcurgînd prin mulți
me o bună parte din cartier, 
tovarășul Ceaușescu se opreș
te în fața blocului nr. 58. Lo
catarii de la fiecare etaj îl 
invită să le fie oaspete. To
varășul Nicolae Ceaușescu in
tră în apartamentul familiei 
Emil Cotu, tîmplar la Fabri
ca de mobilă „Libertatea“. 
Oaspetele cercetează cu aten
ție rezultatele muncii arhitec- 
ților și constructorilor. Ne
spus de bucuroși pentru a- 
ceastă vizită neașteptată, pen
tru onoarea care li se face, 
gazdele profită de prilej pen
tru à mulțumi, prin persoana 
secretarului general, partidu
lui pentru viața pe care o 
trăiesc. La ieșirea 
tament, muncitorul 
mon insistă Să fie 
apartamentul său, 
două etaje măi sus. 
tovarășul Ceaușescu cercetea
ză cu atenție condițiile loca
tive. Se. interesează, de ase
menea, de viața membrilor fa
miliei, întreținîndu-se cîteva 
minute cu aceștia.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. își exprimă apoi do
rința de a vizita și cîteva 
blocuri în construcție. îi sînt 
prezentate apartamente aflate 
în stadiul de finisare din

Coloana oficială străbate din 
nou străzile orașului de pe 
malurile Someșului. Zeci de 
mii de locuitori salută cu u- 
rale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Flutură drapele ro
șii și tricolore. Ridicate deasu
pra capetelor, pancarte pe care 
scrie : „Trăiască Partidul Co
munist Român, forța condu
cătoare în Republica Socia
listă România !“, „Trăiască so
cialismul !“, „Fiți binevenit, 
tovarășe Ceaușescu!“, „Tră
iască Ceaușescu !“. Secretarul 
general al partidului răspun
de cu gesturi prietenești salu
tului mulțimii.

Popas la Muzeul de istorie. 
Oaspetele este întîmpinat de 
acad. Constantin Daicoviciu, 
directorul muzeului. Este de 
față tovarășul Miron Constan- 
tinescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului. Muzeul s-a 
dezvoltat conside ' T în ulti
mele decenii, deven,..c im de
pozitar al vestigiilor prețioa
se pe care viața oamenilor

nunțite privind munca cerce
tătorilor clujeni, preocupările 
lor actuale, țin să mulțumeas
că încă o dată pentru condi
țiile de lucru pe care socia
lismul le-a creat oamenilor de 
știință. La rîndul său, tova
rășul Nicolae Ceaușescu feli
cită întregul colectiv și îi u- 
rează succes în muncă. Se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R. scrie în cartea de o- 
noare: „Calde felicitări co
lectivului muzeului pentru 
grija și pasiunea cu care pune 
în valoare luminoasele vesti
gii ale civilizației și culturii 
înflorite de-a lungul secolelor 
pe pămînturile patriei, ale 
unui glorios trecut de luptă“.

Este apoi vizitat Institutul 
de calcul economic al Filialei 
din Cluj a Academiei In de
cursul celor 12 ani care au 
trecut de la înființare, institu
tul s-a dezvoltat continuu, a- 
firmîndu-se prin rezultatele

prima mașină electronică de 
calcul complet tranzistorizată, 
realizată în țară. Cercetătorii ’ 
lucrau la rezolvarea unor pro
bleme din activitatea Combi
natului Siderurgic din Galați 
privind optimizarea debitării 
profilelor de laminate liniare. 
Conducătorul acestor cercetări 
informează că mașina respec
tivă a servit la rezolvarea a 
numeroase probleme ridicate 
de activitatea unor întreprin
deri și instituții ca și de cer-* 
cetări fundamentale.

Tot in cadrul Institutului d« 
calcul s-a proiectat și s-a rea
lizat cea mai mare parte a 
calculatorului electronic Da- 
cicc-,200, cu caracteristici teh
nice care-1 așează la nivelul 
tehnicii mondiale contempo
rane.

Preocupările și cercetările 
care s-au efectuat aici în mul
tiple domenii au asigurat un 
climat favorabil pregătirii 
multilaterale pentru numeroa
se cadre de cercetare, în do
menii moderne și de mare ac
tualitate ale matematicii.

între secretarul general al 
C.C. al P.C.R. și colectivul de 
cercetători a avut loc apoi o 
interesantă discuție cu privire 
la preocupările actuale și de 
perspectivă ale specialiștilor 
de aici. Se subliniază cu acest 
prilej necesitatea unei colabo
rări mai strînse între cercetă
torii Institutului și cadrele di
dactice din localitate în folo
sul unei mai mari eficacități, 
a muncii științifice.

înainte de a-și lua rămas 
bun de la gazde, tovarășul > 
Nicolae Ceaușescu scrie în 
cartea de onoare a Institutu
lui : „Felicităm călduros în
tregul colectiv al Institutului 
pentru activitatea sa rodnică, 
pentru realizarea mașinii de 
calcul „Dacice“, și-i urăm noi 
succese în cercetare, în aplica
rea matematicii în producție 
în interesul dezvoltării econo
miei noastre naționale".

între timp, în fața institutu
lui . se adunase o mare mulți-

din 
și e-

apoi

din apar- 
Balazs Si- 
vizitat și 
aflat cu

Și aici,

ln vizită la Muzeul de istorie

le-a 
zeci 
patriei. Exponatele, cu o deo
sebită valoare istorică, stau 
mărturie istoriei zbuciumate 
a acestui pămînt, grelelor 
lupte sociale pe care poporul 
le-a purtat veacuri de-a rîndul.

Oaspetelui ii sînt prezenta
te rezultatele cele mai repre
zentative ale săpăturilor ar
heologice, felurite exponate 
reflecțînd civilizația materia
lă și spirituală a veacurilor și 
mileniilor trecute de pe aces
te străvechi meleaguri ale ve
trei poporului român. Tovară
șul Ceaușescu se oprește în fa
ța portretelor marilor luptători 
pentru 
muncesc — Gheorghe 
Horia, 
Avram 
Nicolae 
Ludwig

Gazdele dau explicații amă-

răspîndit de-a lungul a 
de milenii pe pămîntul

libertatea celor ce
Doja,

Cloșca și Crișan, 
Iancu, Petdfi Sandor, 
Bălcescu, Gabor Aron, 
Roth.

obținute de cercetătorii săi, ca 
un puternic centru științific, 
cunoscut și apreciat atît 
țară, cît și peste hotare.

întîmpinat de acad. Tiberiu 
Popoviciu, de colectivul insti
tutului, secretarul general al 
C. C. al P. C. R„ este in
vitat să viziteze principalele 
sectoare de cercetare. Se dau 
explicații asupra activității 
multilaterale desfășurate aici, 
asupra rezultatelor obținute, 
contribuții importante la dez
voltarea școlii românești de a- 
naliza numerică. în discuții se 
relevă cu pregnanță preocupa
rea susținută a colectivului 
pentru îmbinarea armonioasă 
a cercetării teoretice cu apli
cațiile practice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să vadă mașina 
electronică de calcul Dacicc-1, 
proiectată și realizată de co
lectivul institutului, care este

ln
me de oameni dornici să-1 sa
lute pe secretarul general aJ 
partidului. Se aud urale și 
ovații, se manifestează pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

la Cluj de către
Nicolae Ceaușescu 

întreprinderi indus- 
unor instituții științi- 
culturale, a prilejuit 
dezbateri interesînd

j-

• S® ■ «va* •••:• •

Ovații ți flori

Vizitarea 
tovarășul 
a unor 
triale, a 
fice și 
ample 
cele mai diferite domenii ale 
vieții noastre economice și 
cultural -științifice.

Reafirmîndu-și totala ade
ziune ta politica partidului 
nostru, mulțumind partidului 
pentru condițiile pe care soț 
cialismul le-a creat vieții lor 
materiale și spirituale, mun
citorii,- inginerii, oamenii de 
știință, artiștii, cadrele didac
tice, toate categoriile de cetă
țeni, au ținut să releve atașa
mentul organic al întregului 
nostru popor la Tezele și Di
rectivele pe care Comitetul 
Central le propune pentru a fi 
dezbătute la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

A fost o vizită rodnică, care 
a prilejuit organelor locale de 
partid și de stat, colectivelor 
întreprinderilor și instituțiilor 
vizitate multe concluzii utile. 
A fost, de asemenea, un prilej 
de manifestare a unității în
tregului popor în jurul Parti
dului Comunist Român, a în
crederii în politica îndrepta
tă spre înflorirea României 
socialiste.

în manifestările pe care le-â 
prilejuit această vizită în ju
dețul și municipiul Cluj s-a 
reflectat vibrant marea drago
ste, unită cu respect și prețui
re, pe care întregul nostru po
por o nutrește față de parti
dul comuniștilor Și conducerea 
sa, față de secretarul general 
al C. C. al P. C. R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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averti obligația de a veghea 
ca toți cei care sint chemați 
să acționeze pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare 
a României să fie oameni care 
fac totul pentru triumful a- 
cestui program. Aceasta nu 

J înseamnă în nici un fel că 
desconsiderăm sau minimali
zăm în vreun fel rolul sau ac
tivitatea cuiva. Trebuie să ac
ționăm după dictonul — caro 
de altfel mi se pare că există 
cam la toate popoarele — 
„Omul potrivit la locul potri
vit“. Nu e nici o rușine, dacă 
cineva care a lucrat o anumită 
perioadă într-o muncă, la un 
anumit moment — fie dato
rită dezvoltării pe care o cu
noaște societatea, fie altor 
cauze — nu mai poate să-ș’ 
îndeplinească în condițium 
bune sarcinile ce-i revin în 
domeniul respectiv. Să-i mul
țumim, să-i dăm toată stima, 
toată aprecierea noastră, dar 
să-1 punem într-o muncă mai 
potrivită. Și să promovăm în 
munca respectivă pe acei oa
meni care dovedesc că au ca
pacitatea de a asigura progre
sul, mersul hotărît înainte în 
toate domeniile de activitate. 
Numai așa vom da dovadă de 
umanism, numai așa ne vom 
îndeplini rolul de partid con
ducător al societății noastre 
socialiste (vii și puternice 
aplauze).

Tovarăși,
Noi înconjurăm cu dragoste, 

cu respect pe comuniștii care 
în condiții grele, în anii ilega
lității au depus o activitate 
susținută, au înfruntat teroarea, 
au stat în închisori, și-au pus 
în pericol ființa, iar unii și-au 
dat chiar viața pentru cauza 
eliberării patriei. îi prețuim 
și acum chiar dacă unii nu 
mai pot să muncească la fel 
cum munceau acum vreo 20— 
30 de ani. Dar viața este via
ță, tovarăși — și legile natu
rii, biologice nu le putem deo
camdată stăpîni; trebuie să 
știm să tragem concluziile ne
cesare, să îmbinăm just — și 
așa face partidul nostru — ex
periența oamenilor care au dus 
vreme îndelungată pe umerii 
lor greul luptei cu elanul oa
menilor care au crescut, care 
s-au ridicat în acești ani —• 
nu atît din punct d.? vedere al 
vîrstei cît din punctul de ve
dere al cunoștințelor cultural- 
științifice acumulate. Numai 
îmbinînd în mod armonios a- 
ceste calități ale cadrelor noa
stre vom asigura desfășurarea 
cu tot mai mare succes a în
tregii noastre activități. Așa am 
procedat și așa vom proceda 
și în viitor, tovarăși (aplauze 
puternice).

Dați-mi voie să mă opresc 
pe sdurt asupra altor aspecte 
ale dezvoltării noastre econo
mice. în primul rînd vreau să 
mă refer la programul de in
vestiții. După cum ați citit în 
proiectul de Directive, in
vestițiile în cincinalul viitor 
sc vor ridica la aproape 
500 miliarde lei. Sînt cifre 
impresionante dar care luate 
în sine, nu spun însă totul, 
în spatele acestor cifre stau 
sutele de noi întreprinderi 
pe care urmează să le construim 

' în viitor, sutele de uzine mai 
vechi care vor fi reutilate și 
modernizate, stau irigațiile, 
vastele lucrări de modernizare 
a agriculturii, stau măsurile 
pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, științei, culturii, progra
mul vast de construcții de lo
cuințe — circa 500 de mii de 
apartamente — și atîtea alto 
măsuri de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, de ridica
re a nivelului de trai al po
porului. Toate acestea cer un 
mare volum de muncă, cer 
mijloace materiale și tehnice, 
cer oameni. Avem — ce-i
drept — rezultate bune în do
meniul investițiilor : dar știți 
cu toții că există și unele lip
suri în acest domeniu. Chiar 
în județul dumneavoastră per
sistă o serie de neajunsuri în 
felul cum se realizează inves
tițiile, mai cu seamă în ce pri
vește durata de execuție, care 
este cam lungă, în privința dă
rii la timp în producție a ca
pacităților, realizării la ter
menul planificat a tuturor 
parametrilor proiectați. Exis
tă încă multă risipă de 
materiale în construcții. De a- 
ceea, va fi necesar ca încă de 
pe acum să luăm o serie de 
măsuri pentru a îmbunătăț’ 
substanțial activitatea de reali
zare a programului de investi
ții, să punem capăt practicilor 
dăunătoare de a începe conco
mitent toate construcțiile, de a 
risipi materiale, forța de mun
că și utilajele pe mii de șan
tiere sau, chiar în cadrul ace
leiași întreprinderi pe toate 
secțiile și de a prelungi astfel 
ani in șir darea în folosință a 
unor unități.

Va trebui să facem o 
asemenea planificare încît 
să asigurăm concentrarea 
eforturilor pe principalele lu
crări; în cadrul aceluiași obiec
tiv, să ne concentrăm pe darea 
în funcțiune a unor secții sau 
a anumitor părți ale obiecti
vului respectiv care pot fi date 
eșalonat în producție, și astfel 

' să putem începe în cel mai 
scurt timp să realizăm produc
ție, paraiel cu aceasta vom pu

tea apoi dezvolta și duce la 
bun sfîrșit construcția întregii 
întreprinderi. în acest fel se 
vor crea condiții prielni
ce pentru folosirea mai 
judicioasă a materialelor, 
utilajelor, cadrelor, munci
torilor, a mijloacelor fi
nanciare. Aceasta va asigura, 
în același timp, creșterea mai 
rapidă a produsului social, a 
venitului național, va crea 
mijloace suplimentare atît 
pentru dezvoltarea societății 
noastre, cît și pentru ridicarea 
nivelului de viață al poporului 
nostru.

Mă adresez comuniștilor 
din județul Cluj, conducă
torilor de întreprinderi, acti
viștilor de partid, inclusiv Co
mitetului județean, de a acțio 
na, încă din acest an cu toată 
fermitatea în această direcție ; 
numai în felul acesta vom pu
tea realiza în condiții mai 
bune sarcinile pe care le avem 
în acest domeniu, să asigurăm 
totodată și creșterea efi
cienței întregii activități e- 
conomice.

Legat de aceasta, doresc 
să reamintesc că cheltuie
lile materiale sînt încă destul 
de mari, că sînt de asemenea 
mari consumul de mate
riale și materii prime,
că avem în această privință 
rezerve importante; trebuie 
să acționăm cu toată hotărârea 
în direcția reducerii cheltuieli
lor materiale, a consumurilor 
spre a asigura creșterea în- 
tr-un ritm mai rapid a veni
tului național, și, deci, a mij
loacelor financiare și materia
le de care va dispune socie
tatea noastră.

Nici în ce privește pro
ductivitatea muncii nu pu
tem spune că stăm prea bine. 
Am discutat ieri în cîte- 
va întreprinderi din Cluj a- 
ceastă problemă. I-am rugat 
pe tovarășii respectivi să nu 
mai vorbim în general despre 
creșterea productivității mun
cii, ci să ne comparăm în mod 
concret cu uzine similare din 
străinătate, de unde am adus 
utilajele și să introducem a- 
ceeași organizare, aceleași nor
me, aceeași disciplină în mun
că. Pentru că nu este suficient 
să aducem mașini moderne la 
care în străinătate lucrează 
un singur om, iar noi să pu
nem să lucreze la ea 3—4 oa
meni. Aceasta este un lucru cu 
totul nefiresc, nelogic ; trebuie 
să punem capăt acestei stări 
de lucruri. Nu este nici un pe
ricol, că cineva ar putea ră- 
mîne fără de lucru.' Ritmul de 
dezvoltare al economiei noas
tre este atît de impetuos, în
cît de pe acum sînt sectoare 
unde simțim ■ lipsa forței de 
muncă, în timp ce în alte părți 
această forță de muncă nu este 
folosită cum trebuie. Este o 
necesitate a înseși dezvoltării 
noastre viitoare de a trece la 
măsuri hotărîte pentru folosi
rea cît mai rațională a forței 
de muncă, pentru creșterea 
productivității muncii prin 
măsuri de mai bună organi
zare a muncii, de mecanizare 
și automatizare a proceselor 
de producție.

în viitorul cincinal preve
dem măsuri serioase pentru ri
dicarea nivelului de trai al 
poporului. Desigur și în acest 
domeniu procentele în sine 
sînt mai mici decît în actualul 
cincinal, dar, avînd. în vedere 
baza de la care se pleacă, ele 
sînt cu mult mai mari; creș
terea absolută este superioară 
celei care se realizează în a- 
cest cincinal — ceea ce va asi
gura condițiuni de viață mult 
mai bune întregului nostru 
popor.

Doresc să pun în fața confe
rinței de partid, a tuturor co
muniștilor, a activiștilor de 
partid și de stat cerința de a 
manifesta mai multă grijă și 
solicitudine pentru nevoile 
oamenilor muncii. în aceste 
două zile m-am întîlnit cu zeci 
de mii de cetățeni, am primit 
scrisori din partea locuitorilor 
județului Cluj. M-am uitat 
prin cîteva. Este adevărat, 
unele dintre ele exprimă 
bucuria și satisfacția pentru 
felul cum partidul nostru în
făptuiește politica sa internă 
și externă ; dar sînt multe 
scrisori care se referă la o 
serie de probleme privind 
viața cetățenilor. Din sonda
jele pe care le-am făcut, ma
joritatea acestor scrisori se re
feră la locuințe. Dar sînt une
le scrisori care se referă la 
probleme ce puteau fi rezol
vate cu ușurință de organele 
locale, dacă ar fi existat ceva 
mai multă atenție față de ele, 
mai multă grijă pentru solu
ționarea lor. întregul nostru 
activ de partid, toți tovarășii 
noștri, trebuie să acorde mai 
multă atenție acestor proble
me, să înțeleagă că întreaga 
activitate a partidului nostru, 
a organelor noastre de stat, 
este închinată tocmai făuririi 
fericirii oamenilor, rezolvării 
problemelor lor. Să căutăm să 
soluționăm aceste probleme, 
iar atunci cînd ele nu pot fi 
rezolvate, să discutăm cu oa
menii, să-i lămurim, să le ex
plicăm cauzele ; să căutăm să 
realizăm și în această privin
ță încrederea și strînsa unita
te între comuniști și toți oa
menii muncii, pentru că nu
mai în felul acesta organiza

țiile de partid și de stat își 
vor putea desfășura cu succes 
activitatea lor.

Desigur, tovarăși, ne gîndim 
să construim mai multe locu
ințe în viitor și nu vreau 
să anticipez prea mult în a- 
ceastă privință ; va trebui să 
analizăm cu mai multă aten
ție dezvoltarea pe care a cu
noscut-o Clujul, perspectivele 
sale de viitor, pentru a asi
gura un fond de locuințe 
corespunzător și a satisface în 
condiții mai bune cerințele 
oamenilor muncii, îmbinînd 
această preocupare a statului 
cu sprijinul dat cetățenilor 
pentru a-și construi locu
ințe proprii. Doresc să 
subliniez aici, că, numai eu 
mijloacele statului, nu vom 
putea să acoperim tot necesa
rul de locuințe ; trebuie să 
sprijinim în măsură tot mai 
însemnată pe cetățenii caro 
vor să-și construiască locuințe 
cu fonduri proprii.

Aș dori, tovarăși, să spun 
cîteva cuvinte în legătură cu 
munca de educare, de ridicare 
a conștiinței socialiste, de edu
cație comunistă a oamenilor 
muncii, a tinerei generații. A- 
vem rezultate bune în acest 
domeniu. Este o mîndrie pen 
tru partidul nostru că în 
timpul relativ scurt, care a 
trecut de la eliberarea țării, 
am lichidat moștenirea grea 
(lăsată de regimul burghezo- 
moșieresc în domeniu] culturii, 
ca și în alte domenii de acti
vitate, că am realizat. învăță- 
mîntul obligatoriu de 8 ani 
și trecem în acest an la 
învățămîntul de 10 ani, că în- 
vățămîntul nostru superior 
poate fi comparat cu învăță
mîntul din țările avansate din 
punct de vedere al numărului 
de studenți și al rezultatelor 
calitative.

Cu toate acestea, avem 
încă multe de făcut în 
aceste domenii. Nu mă refer 
acum la problemele învăță- 
mîntului, pentru că le-am dis
cutat de multe ori cu tovară
șii care se ocupă de acest sec
tor și le vom dezbate și la 
Congres. Doresc numai să 
subliniez că prin educarea so
cialistă și comunistă a oameni
lor muncii și a tineretului, noi 
înțelegem în primul rînd a 
acționa pentru ridicarea ni
velului general de cultură al 
poporului nostru. Noi con
cepem educația comunistă 
nu ca simplă însușire a 
unor teze generale despre 
comunism sau a unor hotărîri 
care își au și ele importanța 
lor, ci ca asimilare a tot ceea 
ce a creat mai bun omenirea 
pînă acum în toate domeniile 
cunoașterii — atît în științele 
tehnice cît și în cele umaniste. 
Numai însușirea a tuturor.', a- 
cestor cunoștințe poate" să 
ducă 'la formarea omului so
cietății socialiste și comuniste, 
multilateral dezvoltat, cu o 
înaltă cultură, în stare să în
țeleagă desfășurarea eveni
mentelor și să acționeze în 
concordanță cu cerințele legi
lor dezvoltării societății. De 
aceea acordăm un mare 
rol învățămîntului, întregii ac
tivități pe care o desfășoară 
instituțiile noastre de stat che
mate să înfăptuiască politica 
partidului în domeniul educa
ției.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție combaterii con 
cepțiilor retrograde, mistice, 
care mai persistă, își mai fac 
loc în societatea noastră și 
față de care trebuie să ducem 
o acțiune hotărîtă pentru a le 
elimina. Organizațiile de 
partid au datoria să desfășoare 
o largă muncă educativă pentru 
a-i face pe oameni să înțelea
gă că toate aceste concepții 
trebuie aruncate la o parte, 
pentru a asigura triumful con
cepției înaintate despre lume 
și viață, al științei și culturii.

Noi înțelegem socialismul și 
comunismul ca societatea ce
lei mai înalte științe și cul
turi. Cunoaștem că socialismul, 
la rîndul său, creează condi
țiile pentru progresul rapid 
al științei și culturii. Trebuie, 
deci, să știm să împletim ace
ste două laturi care se inter- 
condiționează, să folosim con
dițiile minunate pe care le 
creează societatea socialistă 
pentru avîntul științei și cul
turii, să acționăm cu fermitate 
pentru ca știința și cultura să 
contribuie activ la progresul 
societății socialiste. Altfel, so
cialismul nu va da nimic de 
la sine, în mod automat.

Și în domeniul educației tre
buie, așadar, să acționăm cu 
hotărîre pentru înfăptuirea po
liticii marxist-leniniste a par
tidului nostru, să punem în 
centrul educației politice 
cultivarea dragostei față de 
patrie, față de partid, față 
de cauza socialismului. Toto
dată, să acționăm pentru dez
voltarea prieteniei dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare, să combatem tot 
felul de manifestări contra
rii care își mai fac loc 
pe acest iărîm, dar care 
sînt rămășițe ale vechiu
lui și trebuie să dispară — 
și vor dispare ca urmare atît 
a dezvoltării economice, so
ciale, cît și ca urmare a dez
voltării conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, a poporului 
nostru.

Trebuie să acționăm în con
tinuare pentru educarea po
porului nostru în spiritul soli
darității internaționaliste cu 
popoarele tuturor țărilor so
cialiste, cu comuniștii din 
toate țările, cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea lor de 
sub jugul imperialist și colo
nial, pentru libertate și inde
pendență națională, în spiritul 
solidarității cu lupta tuturor 
popoarelor și forțelor antiim- 
perialiste. Numai îmbinînd în 
mod armonios patriotismul 
și internaționalismul, aceste 
două laturi inseparabile, esen
țiale ale educației comuniste, 
— vom contribui la făurirea 
omului înaintat de mîine, 
omul societății comuniste.

Avem toate condițiile și 
trebuie să facem totul pentru 
a forma cetățeanul țării noas
tre socialiste, debarasat de 
toate vechile concepții, înar
mat cu concepția cea mai a- 
vansată despre lume și socie
tate, cu tot ceea ce omenirea 
a creat mai bun. Educînd și 
pregătind un asemenea cetă
țean, vom putea spune pe 
drept cuvînt că partidul nos
tru, că învățătorii, profesorii 
universitari l-au instruit, i-au 
predat cunoștințele generale, 
dar în același timp și-au făcut 
și datoria de educatori ai u- 
mului. Numai procedînd în 
acest fel intelectualii noștri 
vor putea să spună că și-au 
făcut datoria față de partid și 
de patrie (aplauze îndelun
gate).

Noi apreciem munca pe 
care o depun intelectualii din 
țara noastră, apreciem activi
tatea pe care o desfășoară in-

Cluj, dar în 
le cerem mai 
că mai avem 

în direcția edu-

telectualii din 
același timp 
mult, pentru 
mult de făcut, 
cației comuniste. Cred că ni
meni nu se supără că, arătînd 
realizările și apreciind ceea 
ce este pozitiv, vorbim totoda
tă și de lipsuri și ne gîndim, 
mai cu seamă, la ceea ce avem
de făcut pentru a îndeplini 
marile sarcini pe care le avem 
în acest domeniu.

Au vorbit aici cîțiVa scrii
tori, despre preocupările pen
tru dezvoltarea literaturii ; 
s-a vorbit, de asemenea, des
pre dezvoltarea artei. Desigur, 
aceste sectoare de activitate 
ocupă un loc important în 
munca de educație, de formare 
a omului societății de mîine. 
Este necesar să acordăm mai 
multa atenție acestei activități 
— față de ceea ce se scrie, față 
de ceea ce se pictează. Fi
rește, tovarăși, în țara noastră 
există o deplină libertate de 
creație; fiecare scriitor — spun 
unii — creează după felul 
cum gîndește. Considerăm însă 
că aceasta nu este suficient. Li
bertatea de creație înseamnă 
a crea în spiritul societății în 
care trăiești, a acționa în spi
ritul ideologiei caracteristic 
societății în care îți des- 
fășori activitatea. Noi înțele
gem libertatea creației literar- 
artistice în contextul ideologiei 
noastre marxist-leniniste, a 
ideologiei comuniste. Desigur, 
se poate picta și abstract, se 
poate scrie și în așa fel încît să 
nu fii înțeles de oameni, șă spui 
că ești cu atît mai valoros cu 
cît ești înțeles de mai puțini 
oameni. Noi avem nevoie însă 
de o artă care să fie pe 
deplin înțeleasă de con
structorii socialismului de as
tăzi. Pentru ei trebuie scris, 
pentru ei trebuie să se com
pună muzica, pentru ei să se 
picteze (aplauze prelungite). 
Numai așa oamenii de creație 
literar - artistică vor dovedi 
că își înțeleg locul în societate, 
că au înțeles comandamentele 
vremii, că merg în pas cu po
porul (aplauze puternice).

Sigur, nu e rău să gîndești 
ce va fi peste două mii de ani; 
sînt oameni care au imagina
ție bogată și pot să scrie des
pre asemenea lucruri. Aceasta 
va interesa, poate, pe cineva, 
vor fi citite de un cerc mai 
larg sau mai restrîns de oa
meni, dar este cert că vor avea 
o influență redusă în educa
ția socialistă a oamenilor noș
tri de astăzi. Trebuie să scriem 
despre faptele mărețe ale po
porului nostru, despre tot ce 
se face în România, despre tot 
ceea ce se construiește prin 
munca entuziastă a tuturor ce
lor ce locuiesc în această pa
trie ; să scriem despre uriașa 
luptă pentru progres și pentru 
pace a tuturor oamenilor de 
pe toate continentele ; acestea 
să fie redate în arta noastră 
cît mai minunat, cît mai fru
mos, pentru a însufleți poporul 
în muncă și luptă. Numai ast
fel scriitorul își va realiza 
menirea, va dovedi că este a- 
lături de popor, va fi iubit și 
își va găsi locul în popor (vii 
aplauze).

Firește, vor putea trăi, ca 
și pînă acum, și cei care vor 
scrie altfel; dar cred că acești 
creatori nu pot să aibă 
pretenția ca statul, societatea, 
să susțină o asemenea litera
tură și artă ; societatea este 
liberă și ea să susțină — ma
terial, financiar și moral — 
acele opere care-i servesc in
teresele ; cu alte cuvinte, li
bertatea este reciprocă (vii
aplauze).

Iată cîteva probleme asu
pra cărora am vrut să mă o- 
presc și pe care le consi
der probleme importante. Ele 
trebuie să stea permanent în 
fața Comitetului județean, a 
comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din județul Cluj, 
Avem convingerea că organi
zația de partid,. oamenii mun
cii din județul Cluj își vor 
face datoria, că vor aduce o 
contribuție tot mai însemnată 
la mersul înainte al României 
socialiste (aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,
După cum ați văzut, în con

ferințele județene de partid, 
în afara alegerii delegaților 
pentru al X-lea Congres a! 
partidului, s-a pus și proble
ma desemnării candidațildr 
pentru viitoarele organe cen
trale ale partidului,, adică de 
a se desemna un număr de to
varăși din rîndul cărora con 
greșul va alege Comitetul1 Cen
tral și Comisia de revizie.

Aceasta corespunde.. politi
cii marxist-leniniste a parti
dului nostru de lărgire a de
mocrației interne de, partid și, 
în general, de adîncire a de
mocrației socialiste.

Conducerea partidului a ho
tărît să procedăm în felul a- 
cesta considerînd că astfel 
vom avea o garanție mai mare 
că activiștii ce vor. fi aleși în 
viitorul Comitet Central vor 
corespunde într-o măsură și 
mai însemnată cerințelor, ve
derilor comuniștilor, ale orga
nizațiilor care-i propun spre a 
fi aleși în organele centrale de 
partid.

Prin aceasta activul de bază 
al partidului este chemat să-și 
spună mai direct părerea asu
pra celor care vor fi chemați 
să asigure in anii, următori 
conducerea activității partidu
lui și statului nostru. .

Noi apreciem că adoptînd a- 
ceastă măsură, pășim pe o cale 
justă, că aceasta va întări și 
mai mult legătura între Comi
tetul Central și organizațiile 
de partid, va duce la creșterea 
răspunderii fiecărui membru 
al Comitetului Central în fața 
întregului partid, în fața po
porului. Prin aceasta, cei de
semnați în conferințele județe
ne și care vor fi aleși de Con
gres în Comitetul Central, vor 
avea și mandatul de a aplica 
neabătut hotărîrile adoptate 
de conferințele județene, de 
întregul partid, hotărîrile care 
vor fi adoptate de Congresul 
nostru, înscrise în Teze și în 
proiectul de Directive. Man
datul viitorului Comitet Cen
tra] va fi acela de a 
asigura înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și 
externe prevăzute în Te
zele care au fost dezbătute 
în toate organizațiile de partid, 
cu întregul nostru popor (a- 
plauze puternice, prelungite)

Fără îndoială, cunoașterea 
cu cîteva săptămîni înainte de 
Congres de către întregul 
partid și întregul nostru popor 
a celor care urmează să fie 
aleși în Comitetul Central este 
o măsură nu numai democra
tică, dar deosebit de importan
tă pentru întărirea unității de 
nezdruncinat a partidului nos
tru, pentru creșterea autorității 
sale în rîndul poporului, pen
tru unirea întregului popor în 
jurul partidului, în lupta pen 
tru socialism, pentru comu
nism (aplauze puternice).

Dați-rni voie să adresez de 
la tribuna conferinței dumnea
voastră vii mulțumiri organi
zației de partid a municipiului 
București pentru că m-a ales 
delegat la Congres, m-a pro
pus candidat pentru viitorul 
Comitet Central și a hotărît să 
susțină realegerea mea ca 
secretar general al Comitetului 
Central, adresîndu-se în acest 
sens și celorlalte conferințe 
județene ale partidului.

Doresc, de asemenea, să ex
prim calde mulțumiri confe
rinței organizației județene de 
partid Cluj pentru susținerea 
acestei propuneri. Mi-e greu să 
redau în cuvinte etnoția pe care 
o simt față de această manifes
tare de încredere din partea 
organizației de partid, a Capita
lei, din partea organizației ju
dețene de partid Cluj.

Nu doresc să anticipez ho
tărîrile Congresului și ale Co
mitetului Central, aceste două 
organe care vor trebui să ia 
hotărîrea definitivă. Doresc 
însă să asigur organizațiile de 
partid din București și din ju
dețul Cluj, întregul partid și 
popor, că în orie? muncă pe 
care mi-o va încredința parti
dul voi face totul pentru a 
servi interesele sale, intere
sele poporului nostru, care se 
contopesc într-unul singur, 
constituind un tot inseparabil 
(aplauze îndelungate, asisten
ța, în picioare, scandează 
„P.C.R. — P.C.R.“).

Desigur, funcția de secretar 
general al Comitetului Cen
tral este o muncă de mare 
răspundere și încredere. Ceea 
ce au înfăptuit Comitetul nos
tru Centra], guvernul, Consi
liul de Stat, este rezultatul 
faptului că în activitatea 
noastră s-a încetățenit princi
piul muncii și conducerii co

lective — și că ea se desfășoară 
cu Succes în acest spirit. Tre
buie să înțelegem că proble
mele mari pc care le pun 
construcția socialismului, via
ța internă și internațională, 
nu pot fi duse la bun sfîrșit 
fără , a se asigura o muncă și 
o conducere colectivă, fără ca 
organele centrale de partid și 
de stat să desfășoare o Viață 
normală, fără ca fiecare mem
bru al Comitetului Central, 
al. Comitetului Executiv sau 
âl oricărui alt organ de par
tid, al guvernului sau al Con
siliului de Stat să acționeze 
și să militeze, neobosit pentru 
a înfăptui hotărîrile Congre
sului. De aceea, eu apreciez 
manifestările dv. de ieri — 
mă refer la intîlnirâle cu co
muniștii din întreprinderi și 
cu oamenii muncii din Cluj 
— și cele de astăzi d'm 
cadrul acestei conferințe ca 
o expresie a încrederii în Co
mitetul nostru Central, în. con
ducerea partidului și. statului 
Interpretez încrederea ce mi 
s-a acordat‘mie, ,ca încredere 
acordată conducerii colective, a 
partidului, ca un, mandat de a 
acționa pentru >a< asigura ca 
această conducere colectivă 
să lucreze ca un. tot unitar in 
toate domeniile de activitate 
(vii și puternice aplauze).

Trebuie să spun aici, în fața 
conferinței de partid a jude
țului Cluj, că înfăptuirea 
sarcinilor mari care vor reveni 
și în viitor conducerii de 
partid și de stat cere sprijinul, 
munca tuturor comuniștilor, a 
întregului nostru popor și că 
numai în măsura în care condu
cerea partidului va avea acest 
sprijin va putea să-și îndepli
nească mandatul încredințat. 
Fără acest sprijin nimic 
nu va putea fi dus Iâ 
bun. sfîrșit. De aceea, acum, 
cînd m-ați propus pentru â- 
ceastă munca, adresez comu
niștilor din județul Cluj, tu
turor comuniștilor, întregului 
popor, apelul de a acorda în 
continuare sprijinul lor hotărît 
conducerii partidului, pentru 
că numai împreună vom putea 
duce la bun sfîrșit toate sarci
nile pe care le avem (aplauze 
vii și puternice).

în ce mă privește, vă asigur 
pe dv., partidul și întregul po
por că îmi voi închina și. în 
viitor întreaga mea muncă și 
viață cauzei socialismului și 
comunismului, fericirii po
porului nostru (aplauze puter
nice. urale).

Stimați tovarăși.
Partidul și guvernul patriei 

noastre desfășoară, după cum 
știți, o intensă activitate inter
națională. în centrul acestei ac
tivități stă prietenia cir țările 
sistemului mondial socialist. 
Noi pornim de la faptul că 

' aceste țări,, care au scuturat ju
gul capitalismului și., au pășit 
pe drumul socialismului, au 
un rol tot mai hotărîlor în des
fășurarea vieții internaționale, 
că ele trebuie să acționeze tot 
mai unite pentru a-și putea a- 
duce contribuția la cauza păcii 
și socialismului în lume.

Consfătuirea de la Buda
pesta a țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia a 
dus, după cum , știți, la hotă
rîri importante, atît în ce pri
vește măsurile pentru dezvol
tarea colaborării militare în
tre țările membre ale acestui 
tratat, cît și în ce privește ho
tărîrea lor de a acționa pen
tru pace și securitate în Eu
ropa și în întreaga lume. Ape
lul lansat de această consfă
tuire cu privire la o conferin
ță a țărilor europene pentru 
securitate dovedește spiritul în 
care s-a desfășurat întîlnirea de 
ia Budapesta. Camembră a 
Tratatului de la Varșovia, Ro
mânia va acționa pentru dez
voltarea capacității sale de a- 
părare, va face totul pentru 
întărirea forțelor sale arma
te și a capacității sale de lup
tă. în cazul unei agresiuni 
imperialiste, România va fi 
gata ca, împreună cu aliații 
săi, să acționeze cu toate for
țele și să-și facă datoria.

în același timp, noi vom 
dezvolta relațiile de colabo
rare cu armatele tuturor țări
lor socialiste.

Ca membră a C.A.E.R., Ro
mânia a participat la sesiunea 
din aprilie de la Moscova, se
siune care, după cum știți, a 
adoptat o serie de hotărîri
privind dezvoltarea colaboră
rii și cooperării viitoare
între țările acestei organi
zații. Noi sîntem hotărîți
ca, în cadru] C.A.E.R., să 
acționăm pehtru dezvoltarea 
colaborării și ' cooperării în 
producție, considerînd că a- 
ceasta corespunde intereselor 
naționale și internaționale ale 
țării noastre, ale tuturor țări
lor membre.

în același timp, vom acțio
na pentru dezvoltarea cola
borării cu toate țările socia
liste. fiind conștienți că forța 
și tăria sistemului mondial 
socialist constă tocmai în co
laborarea și acțiunea unită a 
tuturor țărilor care formează 
acest sistem.

Noi pornim de la faptul că 
divergențele actuale dintre ță
rile socialiste sînt vremelnice, 
că trebuie să acționăm cu 
hotărîre pentru atenuarea și 
lichidarea lor. In felul acesta 

ne. vom îndeplini o îndatorire 
națională și internațională.

La baza relațiilor cu țările 
socialiste noi așezăm princi
piile marxist-leniniste, ale 
internaționalismului proletar, 
egalității în drepturi, respec
tului suveranității și indepen
denței naționale, neamestecu
lui în treburile interne, într
ajutorării tovărășești ; numai 
considerîndu-se împreună a- 
ceste principii ale marxism-le- 
ninismului și înfăptuindu-Ie 
neabătut vom asigura condi
țiile pentru întărirea continuă 
a unității țărilor socialiste.

Partidul nostru, pornind de 
la răspunderea pe care o are 
ca detașament activ al mișcă
rii ' comuniste și muncitorești 
internaționale, de la politica 
sa tradițională de solidaritate 
înternaționalistă cu comuniștii 
de pretutindeni, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, 
cu mișcările revoluționare și 
progresiste din toată lumea, a 
participat la Consfătuirea par
tidelor comuniste și muncito
rești care a avut loc la Mos
cova în prima jumătate a lunii 
iunie a acestui an. Nu mă voi 
opri acum asupra felului cum 
s-au desfășurat lucrările aces
tei consfătuiri. Vă este cunos
cută cuvîntarea ținută acolo 
în numele partidului nostru, 
în presa noastră, noi am pu
blicat pe larg cuvîntările tu
turor delegaților și am dat, 
deci, posibilitate partidului și 
poporului să cunoască cum 
gîndesc alte partide comunista 
și muncitorești despre proble
mele actuale ale vieții inter
naționale.

Cunoașteți că, în încheierea 
consfătuirii, la adoptarea do
cumentului principal al aces
teia, am exprimat unele re
zerve față de felul cum 
s-au desfășurat lucrările ; dar 
am subliniat, totodată, că con
sfătuirea are o serie de aspecte 
și părți pozitive. Considerăm 
documentul — cu toate minu
surile sale — ca acceptabil; el 
oferă o bază bună pentru des
fășurarea activității viitoare 
de întărire a legăturilor din
tre toate partidele comuniste 
și muncitorești, fie că au par
ticipat sau nu la consfătuire. 
După părerea noastră. în acest 
spirit este necesar să acțione
ze toate partidele comuniste 
și muncitorești pentru a face 
ca minusurile ce s-au manifes
tat în timpul consfătuirii să nu 
influențeze asupra activității 
viitoare ; dimpotrivă, trăsătu
rile pozitive ale consfă
tuirii să exercite o puter
nică influență asupra în
tregii dezvoltări a mișcării 
comuniste și muncitorești, 
în ce ne privește, noi vom 
face totul pentru a acționa în 
acest spirit, pentru a contribui 
la dezvoltarea colaborării cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru lichida
rea divergențelor, pentru uni
tatea partidelor comuniste și 
muncitorești (aplauze puterni
ce, prelungite).

Tovarăși,
Acționînd în spiritul princi

piilor coexistentei pașnice în
tre statele cu orînduiri social- 
politice deosebite, România a 
desfășurat și desfășoară o po
litică de lărgire a legăturilor 
sale cu toate statele lumii. 
Sînt cunoscute contactele pe 
care conducerea statului nos
tru le-a avut cu reprezentanții 
altor state, atît din Europa cît 
și de pe alte continente. Sînt 
cunoscute, de asemenea, re
zultatele acestei politici — fap
tul că România întreține astăzi 
relații diplomatice cu 92 de 
state și legături economice cu 
peste 100 de țări; niciodată 
România nu s-a bucurat de 
atîta respect și nu a .avut ati- 
ția prieteni în lume cîți are as
tăzi (aplauze puternice, pre
lungite).

Noi pornim de la faptul că 
toate țările — fie ele mari, 
mici sau mijlocii — trebuio 
să-și aducă contribuția la re
zolvarea problemelor care fră- 
mîntă lumea de astăzi, că pro
blemele păcii și securității nu 
pot fi rezolvate fără partici
parea activă a tuturor popoare
lor lumii.

în acest spirit acționează și 
va acționa și în viitor țara 
noastră, animată de dorința de 
a-și aduce contribuția ia solu
ționarea problemelor care fră- 
mîntă astăzi omenirea, la gă
sirea căilor pentru ca proble
mele litigioase să fie rezolvate 
pe calea tratativelor, asigurîn- 
du-se dreptul tuturor popoare
lor mari și mici de a-și hotărî 
singure calea dezvoltării eco
nomice și sociale.

La baza politicii externe noi 
punem principiile egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne ale altora, res
pectării suveranității și inde
pendenței naționale, a dreptu
lui popoarelor de a-și hotărî 
soarta fără amestec din afară. 
Apreciem că aceste principii se 
afirmă tot mai mult pe plan 
internațional, că numai apli
carea lor consecventă creează 
condițiile pentru triumful cau
zei păcii și securității tuturor 
popoarelor (vii aplauze).

în contextul acestei țtolitici 
externe a țării noastre se în

scrie și vizita în România a 
președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Richărd Nixon.

Așa cum am mai arătat și 
eu alte prilejuri, între Româ
nia și Statele Unite ale Ameri
cii nu există probleme directe 
litigioase, și noi dorim să dez
voltăm relațiile de colaborare 
în domeniul economic, tehnic, 
științific și în alte dome
nii cu Statele Unite ale A- 
mericii, cu poporul ameri
can, pe baza principiilor 
sus-amintite — așa cum dorim 
să facem acest lucru cu toate 
popoarele lumii. Considerăm 
că aceasta corespunde- atît in
tereselor popoarelor român și 
american, cît și dezvoltării co
laborării internaționale, găsirii 
căilor pentru a asigura rezol
varea problemelor corespunză
tor intereselor naționale ale 
tuturor statelor. Așteptăm cu 
plăcere vizita președintelui 
Nixon și sperăm că ea va avea 
rezultate pozitive, atit pentru 
relațiile dintre țările noastre, 
cît și pentru cauza păcii (vii 
aplauze).

în această ordine de idei 
și în legătură cu această vizită 
doresc să mă refer la o serie 
de speculații pe care le fac 
unii gazetari străini. Aceste 
speculații dovedesc fie ne
cunoașterea, fie neînțelegerea 
politicii externe a României, 
iar cîteodată poate și rea voin
ță. Eu am în vedere numai 
primele două cazuri. Doresc 
să precizez din nou că țara 
noastră militează activ pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toa
te statele, considerînd că 
schimbul de vizite între dele
gațiile guvernamentale, în
tre conducătorii statelor con
stituie o necesitate a zilelor 
noastre, o contribuție la cau
za colaborării și păcii în lume 
(vii aplauze).

Ca țară socialistă, România 
va acționa și în viitor pentru 
a-și aduce contribuția la dez
voltarea legăturilor cu toate 
statele, fără deosebire de orân
duirea lor socială, la găsirea 
căilor pentru soluționarea pro
blemelor internaționale în in
teresul păcii și socialismului 
(aplauze puternice, prelungi
te). Acționînd astfel, ne înde
plinim atît obligațiile naționa
le față de poporul nostru, cît și 
obligațiile internaționale, față 
de țările socialiste, față de 
mișcarea comunistă internațio
nală, de cauza păcii.

Nu doresc să mă ocup acum 
de alte aspecte ale vieții in
ternaționale. Totuși, nu pot să 
nu relev preocuparea țării 
noastre față de faptul că se 
continuă războiul dus de Sta
tele Unite în Vietnam, preo
cuparea noastră pentru suc
cesul tratativelor care au loc 
la Paris între Statele Unite 
și reprezentanții Vietnamului, 
dorința noastră ca aceste tra
tative să ducă la asigurarea 
dreptului poporului vietnamez 
mult încercat de a-și hotărî 
dezvoltarea sa fără pici un a- 
mestec din afară, să asigur? 
pacea în această parte a lu
mii. Ne exprimăm deplina so
lidaritate cu lupta poporului 
vietnamez, căruia îi vom a- 
corda și în continuare în
tregul nostru sprijin, dorin- 
du-i din toată inima succes 
deplin în lupta sa pentru in
dependență, pentru a obține 
pacea și a-și putea consacra 
întreaga activitate construcției 
socialismului și făuririi pro
priei sale bunăstări (aplauze 
puternice).

Intre politica internă și ex
ternă a țării noastre există o 
strânsă unitate. Noi conside
răm că numai acționînd cu 
fermitate și hotărîre, atît pen
tru construcția orânduirii so
cialiste în țara noastră, cît șl 
pentru dezvoltarea colaborării 
internaționaliste cu țările so
cialiste, cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu toate for
țele antiimperialiste, ne înde
plinim îndatoririle naționale 
cît și internaționale, contribu
im la mersul înainte al socia
lismului, la creșterea influen
ței sale în lume (aplauze pu
ternice, prelungite).

Ca detașament activ al miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, vom ac
ționa și în viitor și ne vom 
face datoria în lupta pentru 
victoria socialismului și a 
cauzei păcii (vii aplauze).

In încheiere, doresc să ex
prim convingerea Comitetului 
Central că organizația de par
tid a județului Cluj va acțio
na cu și mai multă fermitate 
pentru unirea eforturilor tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în 
scopul traducerii în viață a 
sarcinilor mari ce-i revin și 
îi vor reveni în viitor. Cunosc 
bine organizația de partid din 
Cluj și am deplina convinge
re că comuniștii clujeni, toți 
oamenii muncii din acest ju
deț vor înfăptui neabătut po-j 
litica internă și externă a par
tidului nostru împreună cu 
întregul nostru popor (aplau
ze puternice; se scandează 
minute în șir : „Ceaușescu— 
Ceaușescu“).

Vă urez din toată inima noi 
și . noi succese în activitatea 
dumneavoastră, multă sănăta
te și multă fericire la toți, tu
turor clujenilor (aplauze pu
ternice, urale îndelungi, asis
tența. în picioare, scandează 
„P.C.R., Ceaușescu“),
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Cu CEZAR BALTAG despre:

stră două scrisori prin ca
re încercați din nou să 
demonstrați că respectivul 
nu spune adevărul, că a- 
devărul îl spuneți dumnea
voastră. Citez din cele 
două și foarte lungi scri
sori :

de ION BÂIEȘU

să

UN GRUP DE MAME 
DIN COMUNA MOVILI
TA, județul Vrancea : A- 
bia a apărut scrisoarea de 
răspuns a lui Culiță Cris
tian și iată că mi-au so
sit din partea dumneavoa-

„Ne pare rău că numitul Cristian Culiță încă din 
primele rînduri a , căutat să ne apostrofeze, spunînd 
că scrisoarea noastră conține exagerări și inexacti
tăți, dar fără nici un ocol o spunem în fața întregii 
lumi că este cel mai josnic și mai barbar om și că 
scrisorile noastre conțin numai adevărul...

Numitul s-a căsătorit forțat prin lege, deoarece 
actuala lui soție era minoră și elevă; rămînînd 
giavidă, după ce naște, el încearcă să mușamalizeze 
totul, spune că are buletinul la Iași și reușește astfel 
ca primul copil să nu-1 treacă pe numele lui, deși 
el era tatăl. Pînă la urmă a fost urmărit cu Miliția 
și deferit procuraturii, fiind obligat să se căsă
torească...

Menționăm că soția avea servici la O.R.V.LF. 
Panciu și era o salariată foarte bună, însă el o în
trerupea de la servici, se ducea Ia birou și o bătea, 
motivînd că trăiește cu salariații instituției, _ ea a- 
jungea la servici smulsă de păr, plină de sînge și 
noroi, vînătă, căci el după ce o bătea toată noaptea 
acasă, o bătea și pe stradă venind spre servici (7—8 
km) și din această cauză ajungea într-o stare jalnică 
la birou și nu mai era în stare să muncească cum 
trebuie. El nu-i dădea voie să ia cameră în oraș și 
era nevoită să facă naveta cîte 14 kilometri zilnic 
pe jos, în mașini nu-i dădea voie să se urce, motivînd 
că-i femeie neserioasă...

In scrisoarea sa numitul Culiță Cristian pretinde 
că a bătut-o pe nefericita lui soție cu grijă. Nu e 
adevărat. A bătut-o în cele mai groaznice feluri: 
călcînd-o în picioare, dîndu-i cu pumnii în cap și 
peste față, smulgîndu-i părul, umplînd-o de sînge, 
aruncînd cu pietre în ea cînd scăpa, dînd-o jos 
de pe punte în apă. De asemenea, am văzut noi, 
vecinele, cînd o alunga împreună cu maică-sa, cînd 
maică-sa o smulgea de păr. Am văzut-o alungată 
pe stradă în picioarele goale, dezbrăcată, iama, în 
lunile geroase... Au căutat cu toate mijloacele posi
bile și imposibile să-și bată joc de un suflet, inter- 
zicîndu-i să se plimbe, să se recreeze, să primească 
o prietenă, o rudă de-a ei, soțul nu-i cumpăra de 
îmbrăcat, căci timp de patru ani nu am văzut-o cu 
un pardesiu sau cu o pereche de pantofi noi... In 
luna septembrie 1968 Cristian Maria a fost foarte 
bolnavă, iar el a ținut-o opt zile în casă neanunțînd 
nici un medic, lăsînd-o singură cu un copil de opt 
luni, pînă cînd a venit mama ei s-o ducă la spital. 
El n-a venit măcar s-o ajute pînă la poartă să se 
urce în Salvare, iar la vreo săptămînă cînd s-a întors 
a bătut-o îngrozitor. Ea ne spunea nouă că el îi 
zice că o omoară și că vrea să scape de ea, ăsta 
le era scopul...

Iar faptul c-a apărut în rubrica „De la 
om la om“, nu l-a pus pe gînduri pe Culiță Cristian, 
nici faptul că toată opinia publică îl condamnă. 
Mama lui zice că băiatul ei e frumos și că o să se 
însoare repede cu alta. Noi vrem să tragem un sem
nal de alarmă pentru fete, ca ele să vadă ce suflet 
țirît se ascunde sub fizicul lui...

Am vrea să știm, de aceea, dacă în urma artico
lului apărut, conducerea Autobazei 5 Panciu unde 
este Culiță salariat a găsit de cuviință să prelucreze 
cu salariații și mai ales cu tineretul comportarea 
morală a acestuia... Vrem, 

prin ecoul acestui articol să condamnați barbariile 
unor oameni fără suflet...".

tovarășe Băieșu, ca

Iată, mă simt tentat 
cred, după citirea acestor 
două scrisori, că cel care 
cu o săptămînă în urmă 
încerca să se scuze de a- 
cuzațiile de a-și fi maltra
tat soția cu argumentul 
că... o lovea cu grijă, apa
re în fața opiniei publice 
în înfățișarea sa adevăra
tă : o ființă crudă fi cini-

că, în stare să-și ducă so
ția pînă în pragul sinuci
derii. Nu știu dacă rubri
ca noastră va continua să 
se ocupe de acest caz. 
Este rîndul celor din lo
calitate și din instituția în 
care lucrează Culiță să 
facă din această tristă po
veste un moment de apri
gă luptă împotriva barba
riei în relațiile de familie, 
împotriva josniciei, umilin
ței și cinismului.

Încă o dată îți recomand 
să ai răbdare fi să te com
porți demn. Cu alte cuvin
te, fii bărbat I

MIA : Singurătatea vă 
chinuie la 26 de ani insu
portabil. Doriți să înteme- 
iați o familie, să aveți co
pii fi toate celelalte. Mai 
multe nu trebuie să-mi 
spuneți, am înțeles imediat 
încotro bateți. Trimite- 
ți-mi imediat adresa.

CONDIȚIA POEZIE

CRISTEA V. PANĂ VICTOR, județul Ilfov : „Mă 
numesc Cristea V. Pană Victor, în vîrstă de un an 
și opt luni, născut în comuna Florești-Stoenești, ju
dețul Ilfov, pînă acum o lună avînd ca părinți pe 
Vasile Cristea, tăticul meu și pe Vasilica Cristea, 
mămica mea. Tăticul meu este tehnician hidroame- 
liorator la C.A.P. „Drumul lui Lenin“ din aceeași 
localitate, iar mămica mea lucra pînă acum o lună 
în urmă ca contabil la acest C.A.P., iar în prezent 
nu mai știu unde poate fi, cu toată insistența orga
nelor de Miliție de a o găsi. Ambii părinți sînt tineri, 
tăticul avînd vîrsta de 25 ani, iar mămica de 20 de 
ani. Știu că amîndoi au pornit în anul 1967 pe un 
drum bun în viață, hotărîndu-se de a face totul 
pentru fericirea lor și a mea. De la căsătoria lor 
și pînă în prezent cunosc că amîndoi se împăcau 
foarte bine, iar tăticul meu făcea tot posibilul pentru 
ca toate să meargă bine. Cînd am apărut eu eram 
corconitul familiei, fiind mereu lîngă dînșii, sim- 
țindu-mă bine lîngă ei, la sînul mămicii mele. Dar 
această fericire nu a durat mult. Tocmai cînd se 
discuta în familie ca în toamnă să mi se tale mo
țul, așa cum pe la noi este obiceiul, cînd eu înce
pusem să vorbesc primele cuvinte ale mele (tata, 
mama, papa, box etc.), în familie se întîmplă un lu
cru îngrozitor pentru mine. Tăticul și mămica mea 
plecaseră împreună la liceul Dragomirești-Vale pen
tru ca mămica mea să dea examen de diferență pen
tru liceu, aceasta fiind și doleanța tăticului meu de 
a face mămica liceul. La întoarcere, după examene, 
tăticul a venit singur, mămica mea dispărînd de la 
școală cu un zidar. Din ziua aceea, pentru mine a 
început coșmarul. Anchetele organelor de stat, ale 
comisiei tutelare, faptul că nu mai am cui să-i spun 
mamă m-a determinat să mă adresez redacției dum
neavoastră, cu speranța că poate prin dumneavoastră 
reușesc s-o găsesc pe mămica, să găsesc din nou 
mîngîierea de mamă. Avînd servici, tăticul meu nu 
are timp să se ocupe îndeaproape de mine, cu toată 
silința lui, iar în decursul zilei mă plictisesc cu bu
nica, care este în vîrstă și-și vede de treburile dînșii. 
Miliția se interesează de o lună să o găsească pe 
mămica, dar pînă în prezent cercetările efectuate nu 
au cat nici un rezultat. Este dispărută în țară și 
poate că prin dumneavoastră ar avea un efect asu
pra dînșii de a veni măcar s-o văd o dată. Știu că 
pe tăticul nu-1 mai interesează, dar vreau să-mi 
răspundă măcar ce a determinat-o să mă părăsească, 
sau să mă lase măcar să-mi iau altă mămică la care 
voi găsi poate dragostea de mamă. Mulțumesc, Cris
tea V. Pană Victor".

N. N. Cîmpeni, Alba : 
Sînteți amărît că băiatul 
dumneavoastră, pe care îl 
apreciați ca foarte pregă
tit, nu a reușit la exame
nul de admitere în liceu. 
In schimb spuneți că au 
reușit alții, care erau foar
te slab pregătiți. Cum P 
Mituindu-i pe profesori cu 
bani. Mă întrebați dacă e 
posibil așa ceva în ziua 
de azi. Dacă îmi dați do
vezi concrete, voi răspun
de că da, e posibil. Alt
fel, nu cred.

CHIRIȚESCU TUDOR 
și ENCULESCU GRIGO- 
RE, Craiova : Voi sînteți 
foarte drăguți și-mi adre
sați mai multe întrebări pe 
marginea unor pariuri pe 
care le-ați pus amîndoi, ca 
de pildă: care a fost pri
ma revistă la Craiova, cum 
se intitulează poezia din 
care fac parte versurile ur
mătoare și așa mai depar
te. Ei bine, nu vă răspund 
din următoarele două mo
tive. Unu : nu știu, și nu 
mi-e rușine s-o recunosc. 
Doi: luați și voi niște 
cărți și căutați prin ele. 
Ce sînt eu : Larousse-ul 
vostru ?

H. NELU — București: 
Fata cu care trebuia să vă 
însurați și care domicilia
ză pe undeva prin Hîrlău 
se mărită cu altul. Îmi ce
reți ajutorul. Ce fel de a- 
jutor aș putea să vă dau ? 
Dați-mi măcar o idee.

Dragul meu Victor,

Scrisoarea aceasta, bă
tută frumos la mașină, 
m-a făcut să-mi fie tare 
milă de tine. Știu, e foar
te greu să nu ai mamă la 
o vîrstă fragedă ca a ta, 
cînd totul trebuie să-ți 
fie dat de-a gata, de la 
biberon pînă la oliță. Dacă 
vreunul dintre cititorii 
mei o va dibui pe mămi
ca ta, te voi anunța

imediat, 
bucurie, 
voie să te felicit, dragă 
Victore, 
a-mi scrie. Asta mi-a dat 
prilejul să cred că în tine 
se află un viitor scriitor. 
Căci dacă ai scris tu cele 
de mai sus la numai un 
an yi opt luni, mă întreb 
ce tomuri strașnice vei 
compune cînd vei fi în 
clasa întîia elementară I 
Bravo I Te felicit I

ca să-ți fac o 
Pînă atunci dă-mi

pentru ideea de

După un drum de numai cîte- 
va minute, plecați fiind de sub 
norii și ploaia Bucureștiului, lito
ralul se anunța din avion ca o 
veritabilă „coastă a soarelui9. 
Spre bucuria lor, cu îndrăgostiți 
de mare, de nisip și înot natura 
a fost chiar fi în zilele din urmă 
aproape de tot binevoitoare; 
uneori a mai coborît, de dimi
neață, ceața, alteori s-a mai ară
tat cîte un vînticel, fapt este însă 
că s-a făcut plajă în regulă, și 
pe toată linia — de la Mamaia 
la Mangalia — am redescoperit 
acea dulce vreme a mărilor, a 
însoritelor vacanțe...

La Costinești, o mie de stu- 
denți yi aproape încă o mie de 
tineri veniți prin Biroul de tu
rism pentru tineret din toate ju
dețele țării trăiau febra „ultime
lor două zile“ din concediul la 
mare. Ce înseamnă această febră, 
se știe: 
ximum, 
focurile,

răsfoiesc, totodată, agendele (de 
data aceasta... afișate) ale celoi 
două comandamente: „Turul li
toralului, ziua“ l-ai făcut ? Dar 
„turul litoralului, noapteaPl“ Dar 
excursii pe mare ? La Varna 
mergi P Dar „Hanul piraților“ 
l-ai vizitat P Diseară pleacă două 
mașini... Călătorie pînă la 4 di
mineața...

Tovarășii Dumitru Enăchescu 
și Ion Mihiț, cei doi directori de 
tabere (respectiv de studenți și 
B.T.T.) ne-au prezentat progra
mul care, bineînțeles, are în cen
trul său orele de plajă, cu deose
bire dimineața. Tot dimineața 
însă au loc zilnic diferite con
cursuri și întreceri sportive, se 
organizează excursii (zilnic 4 ma
șini cu 150 de tineri, ceea ce în-

tinerilor 
celui 
al

____ _ _. _ politică în această se
rie a fost cu deosebire dominată 
de vizita pe care cei 2 000 de ti
neri au primit-o din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
altor conducători de partid și de 
stat, eforturile la muncă și învă
țătură fiindu-le înzecit răsplătite 
de această inegalabilă grijă, ma
terializată cel mai evident în con
dițiile de odihnă de care, cu toții, 
apucaseră deja să se bucure.

...Deci plajă, soare, baie, și to
tuși, sub pavilionul tineresc, Co- 
stineștiul trăia clipele de veselie 
cele mai intense, seara. In pre
ziua sosirii noastre aci se alesese 
„Miss Costinești“, vedeta femi
nină nr. 1 a plajei (în această

bit 
mentele 
Congres 
atmosfera

despre 
de-al

P.C.R.).

docu 
X-lea

Dar,

soarele exploatat la ma- 
înot pînă la oboseală, 
veselia se întețesc. Se

MAREA,

„iubirea e un 
care

LĂCRĂMIOARA, Arad: 
Povestiți cu mult suflet su
ferințele dumneavoastră 
personale, suferințe care 
v-au adus la următoarea 
concluzie i
sentiment de prisos, 
nu mi se potrivește". La 
sfirșit îmi puneți această 
întrebare brutală: de ce 
există oameni fericiți și 
nefericiți P Lăsați-mă să 
mă gîndesc. Nu e ușor de 
răspuns. Știu, de pildă, de 
ce există oameni nefericiți. 
Nu știu, însă, de ce sînt 
unii fericiți.

— Te-am putut urmări, ani de-a 
I rîndul, pe vremea cînd eram 
I colegi de an și de grupă la Fa- 
I cultatea de filologie. Studentul 
I cu ochelari din banca întîi era 

cel mai puțin vizibil dintre noi 
toți. Să stai în banca întîi și 
totuși să nu ceri cuvîntul, să nu 
le zîmbești profesorilor, să nu 
dai aprobator din cap... Te ști
am încă dinainte, de cînd pri
misem și publicasem, ca redac
tor la revista „Tînărul scriitor“, 
o poezie a ta. Poezia de debut, 
nu 7

— Da. Adevăratul meu debut 
îl pot considera însă ca fiind 
marcat de apariția poeziei „O- 
vidiu", în „Gazeta literară" 
(1957), poezie care figurează și 
astăzi în auto-culegerea din co
lecția „Albatros“.

— Mi se pare semnificativ că 
ai început cu o poezie dedicată 
lui Ovidiu. Ne-am obișnuit să-J 
vedem pe poetul antic ca pe un 
olimpian, un clasic. E vorba, în 
realitate, de un mare chinuit. O 
similitudine de destin cu seninul 
și muzicalul Cezar Baltag din 
„Răsfrîngeri“ 7

— Nu-1 vedeam de loc pe O- 
vidiu ca pe un olimpian. Poe
zia avea ca motto două versuri 
dintr-o elegie a poetului latin, 
senine doar prin tonul solemn 
de edict tragic: 
riți-mi 
dați o 
morții 
mai 
mine seninătatea nu e decît o 
aparență. Există un mod de a-ți 
comprima arderile Interioare, de 
a ți le stăpîni, acea posibilitate 
de a-ți domina dezordinea, des
pre care vorbea Thomas Mann 
în nuvela „Tonio Kröger“. Ar
tistul nu trebuie să devină nici
odată personaj. Sigur că el tră
iește într-un om comun și 
împărtășește tristețile și umilin
țele acestuia. Arta este însă su
premul orgoliu și ea nu presu
pune nici o abdicare. Mai trebuie 
să-ți spun că momentul debutu
lui cu poezia „Ovidiu" se leagă 
și de prezența în redacția „Ga
zetei literare“ a lui Nichita Stă
nescu ? Se pare că el (asta o 
știu dintr-un interviu pe care I 
l-ai luat în „Scînțpia tineretu
lui“) mă văzuse încă dinainte 
recitind pe o scenă, împreună 
cu Labiș. Dar eu acolo, în redac
ție, l-am cunoscut. M-a cucerit 
de la început naturalețea lui.

— Păreai, 
rit. Așa cum 
cență poți fi, într-o mare prie
tenie...

— Mă fascina la Nichita Stă
nescu spontaneitatea sa strălu
citoare, inteligența sa înnăscută. 
Credeam în el încă de la acea 
dată cînd — nici unul, nici celă
lalt — nu publicaserăm decît cî- 
teva poezii și nu ne gîndeam, nu 
îndrăzneam să ne gîndim că vom 
întîlni cîndva șansa de a tipări 
zărți, de a le tipări așa cum do
ream noi. Prietenia cu Nichita 
Stănescu. cu Matei Călinescu, cu 
Grigore Hagiu, cu Nicolae Velea, 
cu Nicolae Breban, a avut un 
rol hotărîtor pentru formarea 
mea.

— Au existat pe atunci două

destinul : 
poruncă 

să nu-mi 
mult“. Cred

„Haide, zo- 
zadarnlc și 

/ Porților 
i fie-ncnise 

că și la

naturalețea lui. 
intr-adevăr, cuce- 
numai in adoles-

• • • • o

împrejurări care m-au obligat 
să-mi revizuiesc imaginea pe 
care mi-o făcusem despre tine 
la început, cînd îți invidiam 
copilărește calmul. A fost, în- 
tîi, prietenia cu Nichita Stănescu, 
care mi s-a părut a fi un act de 
dăruire totală. A fost apoi mo
mentul cînd, la sfirșitul anului 
III, m-ai chemat și mi-ai dat să 
citesc niște poezii, dintre care 
unele au apărut mai tîrziu. Am 
intuit în versurile acelea lupte 
și eforturi de autodominare care 
n-aveau nici o legătură cu apa
rentul tău calm netulburat. Am 
bănuit atunci — și astăzi cred 
că aveam dreptate — că există 
ia tine o credință puternică, o 
încredere orbească în existență, 
in latențele ei poetice...

— Credința mea ? Ea por
nește de la un principiu elemen
tar și adînc și anume că reali
tatea există. Această axiomă 
este foarte importantă pentru 
mine. Cum realitatea există, 
gîndirea și sensibilitatea umană

mine decît această carte nu exis
tă. Era, deci, o șansă de ieșire 
dintr-o criză. Poezia care a co
agulat în jurul ei pe celelalte 
a fost „Monada", care ocupă în 
carte un loc speciăl. Și nu nu
mai în carte, ci în scrisul meu.

— „Monadologia" lui Leibniz 
a reprezentat un impuls pentru 
nașterea acestei poezii 7

— La mine, monada nu este 
un concept teoretic abstract, ci 
un simbol sensibil. Alegînd a- 
cest simbol nu m-am gîndit ne
apărat la „Monadologia“ lui 
Leibniz. Cuvîntul „monadă“ a 
fost întrebuințat și de alți autori 
de Pitagora, Giordano Bruno, 
Nicolaus Cusanus etc. Prin mo
nadă eu înțelegeam individuali
tatea ireductibilă, independentă 
cumva de alte lumi, de alte 
monade, și care nu creează altă 
formă de exprimare decît cea 
care îi este proprie în chip ab
solut. In momentul cînd am pu
blicat poezia, multora li s-a pă
rut criptică. Ea nu putea fi

• „ARTISTUL NU TREBUIE SA DEVINĂ 
NICIODATĂ PERSONAJ“ • REALITA
TEA EXISTA! • NICOLAE LABIȘ, NU
MAI UN SIMBOL? • SCRISUL ZADAR
NIC INSISTENT PE O SUPRAFAȚĂ ZA
DARNIC REBELĂ... • CONDIȚIA POE
ZIEI DEFINITIV CIȘTIGATĂ • „N-AM 
SĂ POT FI NICIODATĂ UN POET SU
PRAREALIST - O RECUNOSC CU VI
NOVĂȚIE“ • UN SENTIMENT ETERN 
AL POEZIEI, SENTIMENTUL PATRIEI

o semnifică, iar limbajul semni
fică, la rîndul său, gîndirea. Cu
vintele, metaforele traduc așa
dar în termenii concretului 
sensibil relația de determinare 
sau de indetermlnare, cum vrei, 
a existenței. Da, pot să spun că 
sînt unul dintre acei care con
sideră că lumea fenomenală 
există, dintre cei care cred în 
existența lumii, nestrămutat, fă
ră să se îndoiască vreodată.

— Cîndva, cînd îmi spuneai 
că vîrsta ta de azi, atit de puțin 
înaintată, îți refuză posibilita
tea de a mai alege încă și încă 
o dată, îmi veneau în minte ci- 
teva cuvinte ale lui Paul Valery. 
El vorbește despre o vîrstă cînd 
artistul trebuie să se decidă 
„să-și joace cartea“. Această de
cizie ai luat-o și tu. Cînd ?

— Mi-e greu să fixez data 
Cred că este vorba de momentul 
cînd am început să lucrez la 
volumul „Răsfrîngeri". Majori
tatea poeziilor erau scrise, dar 
volumul nu exista încă. Pînă 
atunci tipărisem două cărți de 
oarecare succes, dar care nu mă 
satisfăceau. în momentul cînd 
lucram la definitivarea volumu
lui, trăiam și o experiență de 
viață puternică. Mi s-a părut că 
altă soluție de existență pentru• @ O • • •
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Costi-

seamnă că, prac
tic, nici un lo
cuitor al coloniei 
de vară 
nești nu rămîne
neantrenat mă
car la un drum 
de-a lungul „căii 
soarelui“). Pro
gramul de după- 
amiază este ce
va mai încărcat: 
întreceri sporti
ve mai serios 
organizate, alte 
excursii, întîlniri 
cu diferite per
sonalități, (în 
ziua în care e- 
ram în tabără, 
conf. univ. Ion 
Bădică le-a vor-

serie, precizăm, căci vor fi alese 
6 miss la Costinești pînă în 
toamnă I) fiind o studentă clu
jeană. Noi am asistat, dimpotri
vă, la alegerea lui „mister Costi
nești“ (un concurs mai nou, o în
cercare, de fapt, care a arătat cu 
ce dezinvoltură candidează fete
le, din proprie inițiativă, la con
cursul de frumusețe, în timp ce 
„bărbații numărul unu“ au tre
buit să fie chemați din public 
de către un juriu feminin... cu
noscător). Terasa pentru dans — 
bine aprovizionată cu ritmuri 
moderne de către formația stu
dențească timișoreană „Amicii“ 
— este, seară de seară, luată cu 
asalt într-un asemenea număr de

tineri încît s-a și trecut la extin
derea ei de încă 3 ori (cei o mie 
de metri pătrați ai dansului). 
Nu-i ocolesc (s-ar putea P) nici 
trupele de actori (era în vizită 
teatrul din Brașov), iar la Costi
nești (am văzutI) munca cea mai 
grea o are de îndeplinit... 
rul poștal. Atîtea scrisori, 
cate de atîtea cuvinte de 
goste, unde mai sosesc în 
pe o suprafață dată P

Mai sînt, totuși, și greutăți la 
Costineșii ? Bineînțeles. Ne aflam 
tocmai pe plajă cînd un reporter 
de la „radio-vacanța“ se interesa 
despre acestea purtîndu-și micro
fonul prin fața unor tineri care 
pînă în clipa aceea jucaseră 
volei.

facto- 
încăr- 

dra- 
lume,

—- Da, eu, de pildă, am o ne
mulțumire, spunea studenta cra- 
ioveană Elena Ispas.

— Care anume ?
— N-am apucat să văd nici 

un răsărit de soare...
— V-a împiedicat cineva P
— Am dansat atit de mult 

fiecare seară, încît, credeți 
mai eram în stare să mă scol 
cinci dimineața ?

...Pe banda magnetofonului s-a 
imprimat explozia de veselie a 
unor tineri care, azi, probabil, au 
spus la revedere mării, lăsînd loc 
altora din cei 15 000 care vor 
ține sus, toată vara, pavilionul ti
nereții, la Costinești.

în 
că 
la

E. F.

însă altfel. însăși Individuali
tatea noastră ireductibilă este 
greu descifrabilă.

— Poate că fac rău că rup și
rul vorbirii. Spuneai, la începu
tul discuției noastre, că ai recitat 
pe aceeași scenă cu Labiș. L-ai 
cunoscut 7

— Am făcut cunoștință cu el. 
Cam atît. Nu am fost prieteni j 
de altfel, eu eram un biet stu
dent conștiincios, iar el un poet.

— Ești nu numai autor de ver
suri, ci și un critic literar din
tre cei mai serioși. Vorbind des
pre Labiș, crezi că el va rămîne 
numai ca un simbol al unei 
epoci 7 A fost sau nu un poet 
important 7

— Ceea ce 
tn cazul lui 
că lirica lui 
acoperire în 
ținui său nepereche, puternic și 
tragic. De aceea, poeziile lui 
sînt și vor rămîne greu de ui
tat, oricît de rapid ar evolua 
sensibilitatea estetică. Și ea evo
luează uneori prea rapid. Am 
sentimentul că asistăm la o de
filare iute a modalităților lirice, 
înainte încă de a se fi închegat, 
Tn ceea ce mă privește, voi fi a- 
tent numai la opiniile acelora 
care înțeleg altceva prin poezie 
decît scrisul zadarnic insistent 
pe o suprafață zadarnic rebelă, 
pe o suprafață care șterge par

că, exact în momentul scrisului, 
A cuvintele. îmi închipui o colină, 

îmi închipui rînduri scrise pe 
nisip. Vîntul bate și netezește...

— Revenind la generația noas
tră, care crezi că 
mai mari greutăți 
în calea ei 7

— In momentul 
ceput să scriem, a 
impus însăși ideea 
Exista un fel de suspiciune față 
de metaforă care este chiar ele
mentul specific al poeziei.

— Nu am să uit o discuție, la 
un cenaclu din *53 — '54, în care, 
timp de două ore, un poet a 
fost învinuit de toate relele, 
printre care și de misticism, nu
mai pentru că a scris că o pă- 
dure se înclină pină la pămint. 
„De ce se înclină ? întrebau cu 
nevinovăție curioșii. în fața cui 
se înclină ? Ce a vrut să sub- 
înțeleagă poetul 7"

— Intr-un fel, asta explică 
poate și faptul că în poezia 

A noastră de început exista un fel 
” de furie metaforică, de frenezie 

imagistică. A scrie astfel in- 
• semna a protesta, implicit, îm

potriva suspiciunii față de meta
fore. Astăzi, însă, condiția poe
ziei este o condiție cîștigată. 
Debutantul care sosește cu un 
poem este mai poet, mai aproa
pe de sensul poeziei, decît eram 
noi cînd veneam pentru , prima 
oară la revistă. Poetul tînăr de 
azi nu mai trebuie să lupte pen
tru a apăra esența poeziei.

— Contestarea, cînd există —

Coroziunea și solicitările 
mecanice sînt factori ce pe
riclitează în mod curent ca
litatea metalelor. Se știe că 
acoperirea lor cu un strat 
protector de 
crom le conferă o rezistență 
cu mult mărită. Dar., dacă 
pentru piesele metalice de 
dimensiuni reduse galvani
zarea nu constituie o pro
blemă, pentru cele de mari 
dimensiuni încă nu s-a găsit 
metoda de a le putea pro
teja cu „glazura“ străluci
toare a cromului, iar în 
practică piesele „gigant“ sînt 
foarte frecvent întîlnite. De 
pildă, tijele instalațiilor de 
foraj, lungi de 4—5 metri, 
întimpină spre adîncimi re
zistența rocilor, iar tijele 
servomotoarelor de comandă 
a porților de ecluză, folosite 
în număr mare la construc
ția sistemului hidro-energe- 
tic „Porțile de Fier“, și a 
căror lungime este cuprinsă 
între 8 și 24 metri, funcțio
nează în apa deosebit de co- 
rozivă a Dunării. In mod 
normal, aceste piese ar tre
bui turnate din oțeluri ino
xidabile sau aliaje speciale, 
pe cînd, cromate, pot fi u- 
tilizate și oțelurile mai ief
tine. încercările de pînă a- 
cum în cromarea dură a su
prafețelor mari nu puteau

nichel sau

mi se pare esențial 
Labiș este faptul 

a avut o fierbinte 
existență, in des-

---- iția noas- 
au fost cele 
care au stat

cînd am fn- 
fost greu de 
de metaforă.

trece de impedimentul nece
sității unor surse de curent 
de intensitate foarte ridica
tă — proporțională cu dimen
siunile piesei — și a unor 
băi galvanice ce depășesc cu 
mult gabaritul celor obișnu
ite, unde electroliza este

Cum au fost
cromate piese 

gigantice pentru 
Porțile de Fier

în consecință, 
erau

foarte greu de urmărit și 
reglementat, 
depunerile de crom 
inegale, mai cu seamă la
piesele cu profil neregulat.

Necesitățile stringente ale 
practicii și studiile îndelun
gate au condus spre soluțio
narea acestei probleme de 
către un colectiv de cercetă
tori din cadrul Institutului

și a existat și în cazul tău — ta 
impresionează 7

— Sigur că mă impresionează. 
Ea nu poate să aibă însă nici un 
rezultat, dacă nu atinge substra
turi mai profunde, ale propriei 
mele nemulțumiri față de mine. 
Cînd citesc o poezie, urmăresc 
foarte atent și uneori mă răs
colește fața ascultătorului. Orice 
modificare a fizionomiei celui 
care mă ascultă înseamnă im
plicit o critică. Concluziile le 
trag după aceea, singur.

— Cum trăiești cînd nu poți 
să scrii 7 Aștepți un moment de 
inspirație 7

— Nu cunosc stări de inspira
ție explozivă. Sentimentul este 
acela al unei trăiri mai plenare. 
Am senzația că existența începe 
să capete densitate. Aceeași sen
zație pe care o ai, de pildă, cînd 
te afli într-un avion supersonic 
și deodată aerul capătă con
sistență, devine solid. începi să 
înoți In existență. Nu mai ai 
sentimentul de gol, de cădere, 
de inutilitate, ci dimpotrivă, te 
reintegrezi în ordinea firească 
a lumii. Văd inspirația ca o 
stare de paroxism rece, de ma
ximă lucidizare. Deodată lucru
rile capătă un aer mai real și 
adînc, iar ideile au perspectivă ; 
este parcă trecerea într-o lume 
cu o dimensiune în moarte.

— Cînd începi să scrii o poe
zie, știi cum ar trebui să fie 
lucrul terminat, știi precis ce 
vrei să spui 7

— Da. Firește, aproape întot
deauna, în timpul elaborării 
survin și surprize. Dacă aceste 
surprize sînt în sensul acelui 
presentiment originar care m-a 
azvîrlit la masa de scris, le ac
cept. Cînd însă surprizele nu co
incid cu sensul stării mele de 
spirit, chiar dacă metaforele care 
îmi Ies de sub condei sînt exce
lente, ele nu mă satisfac. Mi se 
par străine de acel presentiment 
matrice, de neînvins, care mă 
obligă să scriu această poezie 
și nu alta, iscată din zig-zagul 
mărunt al inspirației acciden
tale. Nu am să pot fi niciodată 
un poet suprarealist — o recu
nosc cu vinovăție.

— Crezi că un poet trebuie să 
fie un om mai bun 
lalți 7

— Chiar dacă n-aș avea mo
tive de a crede, aș face toate 
eforturile să cred. Fără încer
carea dureroasă de a crede în 
generozitate, de a fi generos, 
existența poetului nu este de 
conceput. încrederea în ceea ce 
constituie latura nobilă a conș
tiinței oamenilor este încrederea 
obsesivă, încrîncenată în pro
pria ta cinste, în propria ta dem
nitate.

— Crezi că un om rău, zgircit, 
poltron, poate fi un poet adevă
rat 7

— Se întîmplă la noi ca prea 
mulți scriitori cu un talent mij
lociu să aibă un adevărat geniu 
al polemicii. Cred că spiritele 
predominant malefice nu sînt 
apte pentru poezie.

— Ai încercat, ca redactor să-ți 
cîștigi prieteni, sprijinindu-i pe 
Unii poeți tineri Ia primele lor 
încercări, lansindu-i 7

— I-am publicat. Dacă i-am 
lansat ? In momentul de față, In 
condițiile unei adevărate abun
dente de talente tinere, e foarte 
greu, ca, numai publicînd pe un 
debutant, să-1 și lansezi. Pe unii 
dintre acești poeți îi apreciez în 
mod deosebit. De pildă, pe Emil 
Brumaru, un poet remarcabil, 
pe care știu că l-ai elogiat și tu.

— Ce crezi despre poezia soci
ală 7 Socotești că poezia socială 
care se face la noi este infe
rioară poeziei sociale care se 
scria acum un deceniu 7

— Inferioară, hotărît nu 1 E 
Insă, cu siguranță, altfel. Poeții 
sînt niște monade, fiecare cu 
sensibilitatea sa ireductibilă. 
Toate aceste monade se acor
dează însă cu o mare monadă 
care este societatea. Această ca
pacitate de acordare a sensibi
lității noastre individuale cu 
marea sensibilitate socială este 
și garanția armoniei noastre 
individuale. Un sentiment cum 
este acela al patriei este un sen
timent profund poetic și profund 
inefabil, capabil să fie trans
format, în retorta spirituală a 
marilor poeți, în poezie mani
festă de cea mai bună calitate. 
Eu îl pun lîngă marile senti
mente eterne ale poeziei : al 
dragostei, al morții. Perspecti
vele de dezvoltare a țării noas
tre, pe care le indică ultimele 
documente de partid, perspecti
ve care se vor transforma în în
făptuiri certe, au capacitatea de 
a face să vibreze cu intensitate 
acest sentiment, pe care îl nu
meam al patriei.

deck cei-

FLORIN MUGUR

de cercetări pentru tehnolo
gia construcțiilor de mașini, 
din București.

Noul procedeu constă în 
cromarea pe porțiuni, prin 
„fragmentarea“ suprafeței 
totale a piesei, în funcție de 
sursa de curent disponibilă 
și de dimensiunile băii. Baia 
de cromare este prevăzută 
cu două orificii ' ' 
prin unul este 
piesa, iar prin 
partea opusă, ea este scoasă 
în mod succesiv, pe porțiuni
le ce sint supuse eromării 
Noutatea procedeului constă 
și in amplasarea unui dis
pozitiv menit să omogeni
zeze suprafețele-limită ale 
fragmentelor, care altfel ar 
fi acoperite de două ori cu 
crom. Astfel, este obținută o 
acoperire cu grosime unifor 
mă, care nu necesită prelu
crări mecanice ulterioare.

De asemenea, aderența, po 
rozitatea și duritatea depune
rii pe întreaga suprafață a 
piesei sînt omogene, Inlătu- 
rîndu-se pericolul fisurilor 
în stratul de crom.

în felul acesta, oțelurile- 
carbon sau slab aliate ca
pătă „strălucire“ și priori
tate față de cele superioare.

laterale , 
introdurti 

celălalt, în

P. SPIRA
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TELEGRAME
JAMSARANGHIIN SAMBU, președintele Prezidiului Ma

relui- Hural Popular al Republicii Populare Mongole, a 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o 
telegramă în care se spune: Permiteți-mi să vă exprim 
mulțumirile mele pentru felicitările și urările pe care mi 
le-ați adresat cu prilejul realegerii mele în funcția de pre
ședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole.

Vă doresc din toată inima noi și mari succese în activi
tatea Dumneavoastră, consacrată dezvoltării și înfloririi 
României socialiste, întăririi prieteniei și colaborării între 
țările noastre, apărării păcii în lumea întreagă.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mongole, a trimis tovară
șului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă cu 
următorul conținut : Vă exprim mulțumiri cordiale pentru 
felicitările și urările Dumneavoastră adresate cu prilejul 
realegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mongole.

Vă urez din suflet noi succese în activitatea Dumnea
voastră dedicată binelui poporului frate român, cauzei 
întăririi păcii în întreaga lume.

• CORNELIU MANESCU, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
primit o telegramă de Ia Luvsan- 
torjiin Toiv, prin care mulțu

Sesiunea științifică a Institutului 
de filozofie al Academiei

între 11 și 12 iulie s-au desfă
șurat la București lucrările sesi
unii științifice a Institutului de 
filozofie al Academiei, organizată 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la înființarea institutului, în 
cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei.

Cu acest prilej, numeroși cer
cetători, cadre didactice de la 
Academia de științe social-politi- 
ce „Ștefan Gheorghiu", de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., din învă-

Vizitele delegației Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare

Democrate Coreene
Delegația Adunării Populare 

Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de 
Kâng Rirng Uk, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, face, începînd de 
sîmbătă, o călătorie prin țară. 
Delegația este însoțită de tova
rășul Gheorghe Roșu, președin
tele Comisiei pentru agricultură 
și silvicultură a M.A.N., și Stan- 
ciu Stoian, secretar general al 
Ligii Române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa. Este 
prezent Kim The Hi, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București. 
Un prim popas a fost făcut în ju
dețul Argeș. în cursul dimineții 
delegația a fost primită la Consi
liul popular județean de către 
Dumitru Petrescu, prim-vicepre- 

mește pentru felicitările ce i-av 
fost adresate cu prilejul realege
rii sale în funcția de ministru al 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Mongole.

țămîntul superior din București 
și Cluj, au prezentat comunicări 
științifice și au dezbătut proble
me privind materialismul istoric, 
etica, estetica, istoria filozofiei și 
sociologia.

La închiderea sesiunii, într-o 
atmosferă de entuziasm, cei pre- 
zenți au adoptat textul unei tele
grame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU.

ședinte al Consiliului, deputat în 
M.A.N.

în continuare, au fost vizitate 
zone industriale ale orașului și 
cartiere de locuințe, monumente 
de artă și cultură, hidrocentrala 
de pe Argeș, obiectiv de mare 
importanță pentru economia na
țională.

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

COMUNICAT
în scopul unei mai bune cu

noașteri reciproce și a dezvoltării 
relațiilor de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Niger, guvernele ce
lor două țări au hotărît să stabi
lească relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

• SUB AUSPICIILE Asocia
ției de drept internațional și 
relații internaționale, sîmbătă la 
amiază, Agha Abdul Hamid, ad
junct al secretarului general al 
O.N.U. pentru probleme de 
presă și informații, șeful Oficiu
lui Națiunilor Unite pentru in
formarea publică, a conferențiat 
la sediul Asociației despre rolul 
Organizației Națiunilor Unite și 
posibilitățile acesteia de rezol
vare a problemelor lumii con
temporane.

Au participat Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori 
din M.A.E., cadre didactice, cer
cetători din domeniul dreptului 
internațional.

★

• AGHA ABDUL HAMID, 
adjunct al secretarului general 
al O.N.U. pentru probleme de
Îiresă și informații, șeful Oficiu- 
ui Națiunilor Unite pentru in

formarea publică, a fost primit, 
sîmbătă, la Ministerul Afacerilor 
Externe de către Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

în onoarea oaspetelui, Mircea 
Malița a oferit un dejun, la care 
a participat și Jamsheed K. A. 
Marker, ambasadorul Republicii 
Islamice Pakistan în România.

• SÎMBĂTĂ SEARA s-a îna
poiat de la Moscova președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Pompiliu Maco- 
vei, care la invitația președinte
lui Comitetului pentru tipărituri 
de pe lîngă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S S., N. Mihailov, a 
luat parte la deschiderea expozi
ției internaționale de mașini 
poligrafice, ce a avut loc în ca
pitala Uniunii Sovietice.

• ANSAMBLUL ARTISTIC 
POLONEZ, care ne vizitează 
țara cu prilejul organizării la 
București a „Zilelor culturii R.P. 
Polone", a prezentat sîmbătă sea
ra un spectacol în sala Savoy.

Au asistat Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular al municipiului 
București, funcționari superiori 
din M.A.E. și C.S.C.A., oameni 
de artă și cultură.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R. P. Polone la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
membrii delegației Sfatului Popu
lar al orașului Varșovia, condu
să de Jan Majewski, președintele 
Comitetului Executiv.

(Agerpres)

MERIDIAN
• Pe apele lacului Snagov 

au început ieri întrecerile 
tradiționalei regate interna
ționale de caiac-canoe la 
care participă sportivi din 
10 țări. Proba de caiac dublu 
(500 m) a fost ciștigată de 
echipajul Vernescu — Sciot- 
nic (România) în 1’ 40” 5 / 10. 
Sportivii români au mai ob
ținut victorii în probele de 
caiac 4 (1 000 m), caiac 2 
(10 000 m) și canoe 2 (10 000 
m). Cursa de caiac 1 (500 
m) a revenit lui Tisenko 
(U.R.S.S.) — T 51” 9/10, care 
l-a învins pe Vernescu — 
r 52”4 / 10. Astăzi au loc ul
timele 8 finale.

• Ieri, la ștrandul Tinere
tului, echipa de polo pe apă 
a României a repurtat o fru- 
moașă victorie internațio
nală invingînd cu scorul de 
5—2 (1—1, 2—1, 1—0, 1—0) 
echipa R.D. Germane.

• IN PENULTIMA zi a 
balcaniadei de tenis de la 
Istanbul echipa feminină a 
României a învins cu scorul 
de 3—0 echipa Iugoslaviei. 
Bulgaria a întrecut cu 2—1 
echipa Greciei.

Ieri, la Reșița, în cadrul 
unei noi etape a „Cupei 
campionilor europeni“ la 
popice, echipa Olimpia din 
localitate a totalizat cel mai 
mare număr de puncte I 
5 270.

• In turneul inter. 
NAȚIONAL de tenis de la 
Baastadt (Suedia), jucătorul 
român Ion Tiriac l-a învins 
cu 6—3, 6—4, 6—3 pe Franti- 
se'u Lala (Cehoslovacia), în 
vreme ce Ilie Năstase a 
pierdut cu 4—6, 6—8, 0—6 în 
iața australianului Martin 
Mulligan.
• FINALA TURNEULUI 

internațional de tenis de la 
Dublin șe va disputa între 
iugoslavul Nicola Pilici și 
Bob Hewitt (republica Sud- 
Africană). Pilici l-a eliminai 
cu 4—6, 7—5, 6—3 pe austra
lianul Roy Emerson.

O IN ZIUA A TREIA a 
turneului internațional fe
minin de baschet de la Mes. 
șina, selecționata României 
a învins cu scorul de 70—36 
(36—23) echipa R-F. a Ger- 
maniei.
• CU PRILEJUL UNUI 

CONCURS internațional de 
atletism desfășurat în loca- 
litatea Abo (Finlanda), Wolf- 
gand Nordwig (R. D. Ger
mană) a cîștigat proba de 
săritură cu prăjina cu per
formanța de 5,35 m. Pe locul 
secund s-a clasat finlandezul 
Alti Alarotu cu 5,15 m. Pro
ba de aruncarea suliței a 
revenit lui Jorma Kinnunen 
(Finlanda) cu 85,40 m.

(Agerpres).

PE TRASEELE „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE“
Cea mai importantă competiție sportivă de masă — inițiată 

de C.C. al U.T.C. — care se desfășoară în momentul de față 
pe întreg cuprinsul țării sub semnul unui entuziasm specific 
marilor întreceri, este „Cupa tineretului de la sate" — ediția 
de vară. întrecerea, cuprinzînd o gamă variată de discipline 
sportive — atletism, fotbal, volei, handbal, frînfă, ciclism și 
oină — se adresează, așa cum o „trădează" și denumirea, 
tinerilor săteni. Actuala ediție, a doua, sporește în semnifL 
cație și prin aceea că va fi prima cu fază finală. pe țară, 
eveniment sportiv instituit în cinstea aniversării unui sfert de 
veac de la eliberarea țării.

Dată fiind însemnătatea competiției din punctul de vedere

al caracterului ei de masă (participă, la prima etapă, sute 
de mii de tineri), al influenței educative pe care o exercită 
asupra tinerilor, ne-am propus să urmărim pașii mai hotărîți 
sau mai timizi, după împrejurări, pe care îi face această 
competiție în ascensiunea ei spre ultima treaptă : faza finală, 
pe țară. Cu alte cuvinte, ne propunem ca, o dată porniți pe 
traseele „Cupei tineretului de la sate", să ne oprim, în prin* 
cipal, asupra modului cum se ocupă organele și organizațiile 
U.T.C., ceilalți factori cu răspunderi adiacente, de organizarea 
și desfășurarea întrecerilor în diferitele lor faze, desprinzînd 
ceea ce este mai semnificativ și dă măsura exactă a concepției 
și răspunderii factorilor investiți cu îndatoriri în acest sens.

16 000 de tineri cîștigați pentru sport
Un dialog avut, recent, la se

diul Comitetului județean Vîlcea 
al U.T.C., ne-a furnizat lucruri 
elocvente în privința obținerii 
unor rezultate bune în mobiliza
rea, în antrenarea unui număr 
mare de participant! la întreceri
le „Cupei tineretului de la sate“, 
în fond acesta este principalul 
scop pentru care C.C. al U.T.C. 
a instituit această competiție de 
masă : să determine pe cît mai 
mulți să practice sporturile pen
tru care manifestă preferințe, pa
siuni și pentru care au aptitudini.

Desigur, în cunoașterea acestor 
scopuri, în descifrarea acestor 
sensuri, în activitatea sportivă de 
masă depusă de către ac
tiviștii Comitetului județean 
Vîlcea al U.T.C., de către 
ceilalți factori care activea
ză pe tărîm sportiv, își are ex
plicația faptul că la prima etapă 
a „Cupei" au luat startul peste 
16 000 de tineri. în mod firesc 
mulți dintre ei, și în primul rînd 
cei care au gustat din bucu
ria de a fi campioni ai satului 
lor, la diferite discipline, sau 
campioni pe mai multe comune 
vor rămîne legați de terenul de 
sport, fotbalul sau atletismul, vo
leiul sau handbalul cucerindu-i 
definitiv.

— Activitatea sportivă, este un 
obiectiv permanent al muncii 
noastre — ne declară Constantin 
Dinculescu, primul secretar. Am 
căutat și am reușit, în parte, să 
determinăm organizațiile U.T.C., 
asociațiile sportive sătești, să nu 
se limiteze numai la organizarea 
și desfășurarea fazelor de masă 
ale competițiilor inițiate la nive’ 
central, ci să asigure, prin mij
loacele pe care ie au la înde- 
mînă, valorificînd cît mai deplin 
posibilitățile și tradițiile locale, 
desfășurarea unei activități spor
tive continui. în felul acesta 
tinerii prind gustul practi
cării diferitelor sporturi și 
cînd e vorba să participe 
la o întrecere sau alta nu-i deloc 
greu să-i mobilizezi. Noi nu 
ne-am făcut probleme că nu vom 
avea destui participanți la eta
pele „Crosului tineretului" sau 
ale „Cupei tineretului de Ia 
sate". Sigur, succesul cuprinderii 
unei mase largi de tineri la între
ceri, are la origine și alte expli
cații. în primul rînd, am căutat 
să conjugăm activitățile sportive 
cu cele cultural-distractive, cu 
acțiunile de muncă patriotică și 
de popularizare. Adică, între eta
pele diferitelor competiții ofi
ciale, organizăm duminici cultu

ral-sportive sau diferite con
cursuri și întreceri cu desemna
rea de campioni.

Apoi, întotdeauna, cîștigătorii 
întrecerilor sînt popularizați prin 
presa locală, la stațiile de radio- 
ficare, fi se acordă premii în o- 
biecte și materiale sportive. A- 
ceasta stimulează interesul tine
rilor pentru activitatea sportivă. 
Orice competiție sau concurs este 
precedat de o muncă de popu
larizare a acestuia prin afișe. Ne 
bazăm mult pe sprijinul profeso
rilor de educație fizică și al acti
viștilor organelor sportive. Nu 
mai vorbesc de faptul că acti
viștii secției noastre de speciali
tate, ca și ceilalți, rămîn zile în 
șir în satele unde lucrurile par 
a se urni din loc mai anevoie. Ne 
preocupăm, în egală măsură, să 
dezvoltăm baza materială, prin 
propria activitate patriotică a ti
nerilor, să înzestrăm sportul de 
la sate, folosind fondurile care 
ne sînt destinate special ca și 
alte resurse. Adică, după ce i-am 
cîștigat pe tineri pentru sport, 
am încercat să-i convingem că în 
puterea lor stă să înzestrăm fie
care sat, comună, cu baze și te
renuri sportive. Așa am reușit să 
inițiem acțiuni de muncă patrio
tică pentru amenajarea de tere
nuri la care au luat parte mii de 
tineri, în cadrul unui concurs pe 
județ pentru „cea mai bună și 
mai frumoasă bază sportivă".

în aceste condiții nu mai miră 
pe nimeni că la întrecerile Cu
pei la Băbeni au luat parte pes
te 1 000 de spectatori, că noi Ia 
fiecare etapă trebuie să organi
zăm întreceri preliminare întrucît 
se înscriu prea multe echipe. Un 
exemplu ; pentru a doua fază, 
cea intercomunală, s-au calificat 
34 de echipe de fotbal...

Cele relatate de primul-secre- 
tar aveau să fie întărite doar 
cîteva minute mai tîrziu. Șeful 
secției sport, turism și pregătire 
militară, Nicolae Dincă, ce sosi
se între timp, ne face o invitație 
tentantă : să mergem să vedem 
prima tranșă din materialele și e- 
chipamentul sportiv achiziționai 
de la magazinul de specialitate 
din oraș, care vor fi destinate 
premierii cîștigătorilor întreceri
lor fazei județene a „Cupei tine
retului de la sate" și a unor aso
ciații sportive sătești cu activita
te bună. Deci, deocamdată, pen
tru suma de 30 000 lei s-au achi
ziționat : 89 perechi bocanci ds 
fotbal, 33 tricouri, 80 mingi de 
volei, 30 mingi de fotbal, 15 pla
se de volei...

— Urmează să mai procurăm 
echipament — ne spune Nicolae 
Dincă — pentru încă 15 echipe 
de fotbal, 8 de volei, 12 de hand
bal, apoi 6 mese de tenis, ștache
te, greutăți, rulete și 10 perechi 
de pantofi cu cuie pentru atle
tism. Deocamdată articolele a- 
cestea nu se găsesc în magazin, 
am primit în schimb asigurări 
că le vom putea procura în cu- 
rînd. Ce vreau să mai precizez : 
noi vom premia toate organiza
țiile U.T.C. și asociațiile care au 
echipe și sportivi ce s-au calificat 
la faza județeană, indiferent de 
locul pe care-1 vor ocupa la a- 
ceastă etapă a competiției. Ur
mărim prin aceasta să înzestrăm 
cît mai multe asociații sătești cu 
materiale și echipamente sporti
ve. Evident, cine va ocupa locul 
întîi se va întoarce acasă cu o 
zestre mai mare...

Și cum, în clipa de față se cu
nosc organizațiile și asociațiile 
cele mai merituoase, care au un 
număr mai mare de reprezentanți 
între cei 400 do concurenți de la 
faza județeană, ce va avea loa 
în zilele de 19, 20 și 21 iulie, am 
ținut să cunoaștem cîteva din 
ele. Printre primele se situează 
organizația U.T.C. și asociația 
sportivă din Drăgoeștî care au 
antrenat la prima etapă a Cu
pei peste 300 de tineri, între 
care 30—40 de atlețl. Apoi ur
mează Zătreni, cu cel mai maro 
număr de fete angrenate în în
treceri (anul trecut, la faza jude
țeană a Cupei, 17 atlete din Ză
treni au obținut medalii), Go- 

I NOUTĂTI DESPRE MONDIALELE DE... HOCHEI I

I Congresul Ligii internaționale de hochei pe gheață — care a avui I 
loc recent la Zürich — a stabilit regulamentul cu privire la promo- | 
varea și retrogradarea în cele trei grupe ale Campionatului mondial | 
— edițiile 1970 și 1971. Pentru 1970 nu va surveni nici o schimbare 
astfel că ultima echipă din grupa A va retrograda în grupa B, a că- ■

I rei prima clasată promovează în grupa A. Ultimele două clasate | 
în grupa B vor retrograda în grupa C, în timp ce primele două | 
echipe ale acestei grupe se califică în grupa superioară. In anul •

I 1971 nu va exista decît o singură echipă promovată șl retrogradata 
între grupele B și C, dacă în această din urmă grupă nu se va în- I 
registra un minimum de patru participante.

Iiată componența grupelor pentru Campionatul mondial din 1970 : 
Grupa A (campionatul se desfășoară în Canada) : U.R.S.S., Ceho
slovacia, Canada, Suedia, Finlanda, R. D. Germană ; Grupa B (cam- | 
pionatul se desfășoară în România) : Norvegia, S.U.A., R. F. a Ger- |

I maniei, Iugoslavia, Polonia, Elveția, Japonia, ROMANȚA ; Grupa C
(campionatul se desfășoară în Olanda) : Austria, Italia, Danemarca, - 
Olanda, Ungaria, Bulgaria, Franța, Anglia, Belgia. I

Iln legătură cu Jocurile Olimpice de la Sapporo, delegatul Japoniei 
a propus un nou sistem, cerînd mal întîi să fie suprimate meciurile ■ 
de calificare programate procedîndu-se la o selecție firească, oferită I 
de actualele grupe ale campionatului mondial ; respectiv cele 6 com

ponente ale grupei A, cele 8 echipe ale grupei B șl primole două >

I clasate din grupa C. Aceste 16 echipe ar urma să fie împărțite în I
4 grupe de cîte 4, iar primele clasate în flecare grupă să participe I 
la turneul pentru desemnarea campioanei olimpice. ■

șoeni, Grădiște, Băbeni (cu cel 
mai mare număr de membri ti
neri în asociație : 370), Olanu — 
cu echipa campioană pe județ, 
anul trecut, la fotbal. Un premiu 
special se acordă organizației 
U.T.C. și asociației din comuna 
Dănicei : tinerii de aici au cîști
gat concursul pentru „cea mai 
bună și mai frumoasă bază spor
tivă". Prin muncă patriotică ei 
au amenajat o minunată bază 
spqrtivă compusă dintr-un teren 
de fotbal, unul de volei și altul 
de handbal. Asemenea amenajări 
s-au făcut, și în comunele Roșiile, 
Grădiștea etc. Numai în această 
primăvară, în județul Vîlcea, 
pentru a asigura spațiul necesar 
desfășurării întrecerilor „Cupei 
tineretului de la sate" s-au ame
najat 16 noi terenuri de fotbal, 
22 de volei, 18 de handbal plus 
16 gropi de sărituri și alte ame
najări pentru atletism.

Am prezentat cîteva aspecte 
legate de organizarea și desfășu
rarea întrecerilor „Cupei tinere
tului de la sate“ în județul Vîl
cea, proiectate pe fondul unui 
sumar tablou al activității și rea
lizărilor în domeniul sportului de 
masă, de care în chip firesc nu 
se poate face abstracție. Toate la 
un loc reflectă munca plină de 
răspundere, eforturile angajate 
ale organizațiilor U.T.C., ale co
mitetului județean, preocuparea 
manifestă a acestora pentru dez
voltarea unei activități cu o pu
ternică priză la toate categoriile 
de tineri.

VASILE CABULEA

PînS la sfirșitul lunii noiembrie se va da în folosință o 
suprafață de 38 000 m.p. ; amfiteatre cu aer condiționat ; insta
lații de proiecție și ecrane în sălile de cursuri ; 590 de labora
toare care vor intra treptat în Șuncțiune ; bar și bufet pentru 
studenți.

Studenții anului l-lll ai 
Politehnicii își vor începe 

cursurile în noul local

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS > 
rulează la patria (orele 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21), București (orele 
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 ; 
21), Grădina Expoziției (ora 20,15).
• OMUL MOMENTULUI rulează
la Luceafărul (orele 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).
• COMISARUL X șl BANDA 
„TREI CtINI VERZI“ : rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Festival (o-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,30 ; 
21), Favorit (orele 9,30; 11,45; 14,00, 
16,00 ; 18,15, 20,30), Grădina Fes
tival (ora 20,30), Stadionul Dina- 
mo (ora 20,30).
• ULTIMA TURA rulează la Vic
toria (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19: 
21).

.IN 
rulează
15.30 în

Amplasat pe o suprafață 
de 120 hectare vizavi de 
frumosul complex studen
țesc „Regie", noul local al 
Institutului politehnic Bucu
rești domina, prin dimensi
uni și arhitectonică, bătrî- 
nul splai dîmbovițean din 
acea parte a orașului. Cor
puri separate pentru fiecare 
facultate, un număr impre
sionant de laboratoare — 590 
— pentru studenți și labora
toare speciale pentru cadrele 
didactice, sînt primele lu
cruri pe care le afli intrînd 
pe șantierul de Construcții. 
Pîhă la sfirșitul lunii noiem
brie a acestui an se va da 
în folosință o suprafață de 
38 000 m.p., cuprinzînd pavi
lionul pentru învățămîntul 
general (anul I, II și III), o 
parte din Facultatea de me
canică (laboratoare, catedra 
de rezistența materialelor și 
catedra de tehnologia con
strucțiilor de mașini). A- 
nexele au fost predate la 
31 mai, iar corpul pentru ln- 
vățămtnt general la 30 iunie. 
Ghid prin acest splendid 
edificiu ne-a fost inginerul 
Horia Mironescu, șeful Iotu
lui de instalatori. După cum 
ne-a explicat, pentru ali
mentarea cu apă potabilă a 
Întregului grup s-a executat 
o rețea de conducte de circa 
5 000 m. Alături de aceasta 
s-au forat puțuri de mare 
adîncime pentru apă indus
trială, au fost instalate con
ducte pe o lungime de 8 000 
metri pentru energia calo
rică, 2 000 metri pentru gaze 
Șl 1 000 metri pentru aer 
comprimat.

După aceste explicații In
trăm în corpul pentru învă- 
țămînt general, fascinant 
prin grandoare șl eleganță. 
Din el nu mai lipsește decît

cttorva 
comanda 
închide- 
transmi- 
în came-

mobilierul. Holul, foarte în
căpător, spre care converg 
largile coridoare, de-a lun
gul cărora se aliniază labo
ratoarele, apoi vestiarele, 
amfiteatrele și camerele afe
rente lor reprezintă o îmbi
nare reușită de ingeniozitate 
și bun gust. Să lăsăm puțin 
la o parte construcția pro- 
priu-zisă și să pătrundem în 
camerele de comandă, în in
teriorul amfiteatrelor. La 
intrarea principală se află 
un tablou de comandă cu 
ajutorul căruia un singur 
om va putea pune în func
țiune întregul sistem de ilu
minare.

în ce constă instalația din
tr-un amfiteatru ? De la ca
tedră, cu ajutorul 
butoane, se poate 
aprinderea luminii, 
rea parasolarelor și 
terea unor semnale
rele de proiecție, existente la 
fiecare amfiteatru. Proiec
țiile se fac pe un ecran In
stalat deasupra modernelor 
table glisante. O cuvâ așe
zată lîngă catedră asigură 
condiționarea aerului și un 
grad corespunzător de umi
ditate. Comenzile pentru 
iluminare și climatizare se 
fac, și ele, de la distanță.

Trebuie menționat că cen
tralele de condiționare au 
fost realizate pe șantier de 
către grupul de instalatori 
condus de tinărul inginer 
Horia Mironescu, și au dat 
rezultate foarte bune. Cele 
unsprezece amfiteatre exis
tente în acest corp, cu O ca
pacitate de aproximativ 
2 000 de locuri, laboratoarele 
șl modernele vestiare pre
văzute cu garderobe pentru 
studenți își așteaptă oas
peții.

ANA POPESCU

Concurs

AZI 1N LIBRARII

c____3 de admitere la Facultatea de energetică. Examinatorii
sînt exigeați, pretind cunoștințe temeinice, capacitate de sinte
tizare și generalizare. Emoțiile candidaților sînt mari; dar cei 
care vor reuși, vor avea prilejul de a-și face studiile superioare 
in modernul local al Institutului politehnic din București, care 

se înalță pe malul Dîmboviței
Foto : SORIN DAN

NORD SPRE ALASKA 
la Lumina (orele 8,45— 

_ _  continuare ; 18,45 ; 20,45).
• TARZAN-OMUL JUNGLEI ru
lează la Doina (orele 11,30 ; 13,43 ; 
18 ; 18,15 ; 20,30 — program pentru 
copil orele 9—10), Drumul Sării (o- 
rele 15,00 ; 17,30 ; 20,00). Viitorul (o- 
rele 15,30 ; 18,30).
• APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Viitorul (orele 23,30)
• LA DOLCE VITA rulează la To- 
mls (orele 9—12,15 în continuare 1 
16,00 ; 19,30) ; Central (orele 9,30 ; 
13,00 ; 16 31) ; 20,00), Grădina Tornls 
(ora 20,30).
• GUSTUL MIERII : rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
• NOAPTEA GENERALILOR (am
bele serii) rulează la Feroviar (0- 
rele 8,30—14 în continuare ; 17,15 ;
20.15) , Excelsior (orele 10,00 : 13,00 : 
16,00 ; 19,00), Melodia (orele 8,30 ; 
11,15 ; 14,00 ; 17,00 ; 20,00) , Modern 
(orele 9,30 ; 13,00 ; 16,30 ; 19,30), Fla
mura (orele 9,15 ; 12,00 ; 14,45; 17,30;
20.15) .
• STRĂIN IN CASA rulează la

Grlvlța (orele 9,00 ; 11,15 ; 13,30 ;
16,00 ; 18,15 ; 20,30).
• ADIO, GRINGO ! rulează la în
frățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00).
• CONTEMPORANUL TAU rulea
ză la Buzeștl (orele 18,00).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Dacia (orele 8,30—16,30 
în continuare ; 18,30 ; 20,45) Miori
ța (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,00 ;
18.15 ; 20,30), Grădina vitan (ora
20.30) .
e NElMBLlNZITA ANGELICA : 
rulează ia Bucegl (orele 9,00;
11.15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,15), Volga (o- 
rele 9—16,00 în continuare ; 18,15 ;
20.30) , Grădina Bucegl (ora 20,30).
• COMEDIANȚII (ambele serii) 
rulează la Unirea (orele 15,00 ; 
18,00), Grădina Unirea (20,30).
• LOVITURA PUTERNICA rulea
ză la Lira (orele 15,30 ; 18,00), Gră
dina Lira (ora 20,15).
• NOAPTEA E FĂCUTA PENTRU 
...A VISA rulează la Ferentari 
(orele 15,30 : 18,00 ; 20,15).
• IN UMBRA COLTULUI rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30 ; 18,00), 
Cosmos (orele 15,30 ; 18,00 ; 20,15).
• CĂSĂTORIE PRIPITĂ rulează 
la Cotroceni (ora 20.30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează la Glulești (o- 
rele 15,30 ; 18,00 ; 20,30).
• ARUNCAȚI BANCA 
rulează la Floreasca l
11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; lc.xs
Gloria (orele 9,00 ; 11.15 ;
16,00 ; 18,15 ; 20,30), Z
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Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (La Teatrul de Vară „N. 
Bălcescu) : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 20,30 ; Teatrul satlrlc- 
muzical „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : FEMEI, FEMEI, FEMEI
— ora 20 ; Ansamblul „Perlnlța“ 
(la Sala Teatrului „C. I. Nottara“) 
PERINIȚA MEA — ora 19,00 ; Sala 
Palatului : etntă REMO GERMANI
— ora 20,00.

EDITURA 
PENTRU LITERATURĂ

Alexandru Bălăci : „Dante 
Aligheri“, B.P.T., lei 5 ; Oliver 
Lustig : „Viața în imperiul 
morții", lei 7,75 ; George Mup- 
tean : „Cercetări literare“, lei 
9 ; I. L. Caragiale : „Momente", 
lei 12 ; Alexandru Sever : „Cer
cul", lei 18,50 ; Mihai Beniuc 
„Poezii", lei 19,50 ; Barbu Dela- 
vrancea : „Opere“ — vol. V, lei 
31 ; Virgil Ardeleanu : „Proza 
poeților", lei 6,50 ; Jonathan 
Swift : „Călătoriile lui Gulli
ver", B.P.T., lei 5 ; Cornel Ță- 
ranu : „Enescu In conștiința 
prezentului", lei 6.

O ÎNTREBARE PE ZI: Cofetărie sau cramă ?
Una dintre cele două cofe

tării din centrul orașului 
Sfîntu-Gheorghe (județul Co- 
vasna) se numește „Cofetăria 
tineretului“ și — așa cum am 
avut prilejul să constatăm — 
este, intr-adevăr, frecventată 
de un mare număr de tineri. 
Ceea ce ne-a stîrnit însă ne
dumerirea în legătură cu a- 
ceastă unitate este legat nu 
de componența clientelei, ci de 
profilul unității. Ghidîndu-ne 
după firmă, ne așteptam, nor
mal, ca principalele produse 
desfăcute de unitate să fie 
prăjiturile, plăcintele, dulciu
rile de orice alt fel etc. N> 
așteptam, de asemenea, ca, 
întrucît în localitate nu există 
un bufet lado sau o altă uni- 
tăte unde să se poată servi 
micul dejun, cofetăriile să 
preia acest serviciu.

Dar la „Cofetăria tineretu-

lui“ nu se servește micul de
jun — tot ce se oferă clien- 
ților e coniac, lichior, cafea, 
ceai și cozonac (iar cealaltă 
cofetărie oferă un sortiment 
redus, bazat tot pe cafea și 
cozonac).

Lăsînd la o parte deficien
țele serviciului în sine și fap
tul că e complet neglijat ca
pitolul micului dejun, ne în
trebăm cum e posibil ca o 
unitate destinată vînzării unui 
anumit tip de produse, dul
ciurile, să se transforme într-o 
adevărată circiumă (mai ales 
că prețurile băuturilor sînt 
aici mai mici decît în unită
țile specializate) ?

Aspectul pur comercial al 
problemei nu ne poate face 
însă să uităm cealaltă latură 
— de fapt latura cea mai 
importantă. Dintr-un loc plă
cut de înttlnire a tinerilor, cu 
o atmosferă decentă, civiliza-

tă, cofetăria s-a transformat 
intr-un local de petrecere 
unde, prin fumul gros de să-l 
tai cu cuțitul, mai poți cu 
greu desluși figurile înfier- 
bîntate de băutură ale convi
vilor. Evident, tinerii care vin 
totuși aici nu au nimic bun 
de învățat și nu se pot simți 
bine în această atmosferă. 
Mi se pare firesc ca un local 
care prin profil și titulatură 
era destinat tineretului să fie 
redat cît mai repede scopului 
său inițial. Este măsura pe 
care o așteptăm din partea 
forurilor de resort ale jude
țului Covasna.

ÎN AER 
(orele 9,00 : 

10,15 : 20,30), 
11.15 ; 13,30 ;
Aurora (oreleJ.D.VU , 10,10 ș rtUlUlcl

9,00 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,00 ;
20.15) , Grădina Aurora (ora 20,30). 
. AM DOUA MAME ȘI DOI TAȚI 
rulează la Moșilor (orele 15,30 
18,00), Grădina Unirea 120,30).
. NU VOR FI DIVORȚURI ru
lează la Popular (orele 15,30 ; 18,00:
20.15) .
. ZIARISTUL (ambele serii) ru
lează la Munca (orele 16,00 ; 19,00). 
. A TRAI PENTRU A TRAI ru
lează la Flacăra (orele 13,30 : 18,00: 
20,30).
. „OPERAȚIUNEA BELGRAD" 
rulează la Arta (orele 9—15,45 In 
continuare : 17,30 : 19,15), Grădina 
Arta (ora 20,30).
. PARADISUL INDRAGOSTITI- 
LOR rulează la Vitan (orele 15,30 
18,00).
. Încotro, OMULE? rulează la 
Rahova (ora 16,00).
. PRINȚUL NEGRU rulează la 
Progresul (orele 15,30), Progresul 
Parc (Plata Libertății) (ora 20,30), 
Buzeștl (orele 15,30 ; 20,30), Gră
dina Buzești (ora 20,30).
. DRUMUL SPRE SATURN. 
SFIRȘITUL SATURNULUI rulea
ză la Pacea (orele 15,45 ; 18,00 ;
20,15).
. RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Crîngașl (orele 15,30 : 
18,00 ; 20,15).
. WINNETOU (seria a HI-«) ru
lează la Munca (ora 10,00).
. PROFESIONIȘTII rulează
Grădina Rahova (ora 20,30).
. CĂLUGĂRIȚĂ ȘI COMISARUL 
rulează la Progresul (ora 20,30).
. PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15 : 12,45 : 15,30 ; 18,15 ;
20,45).

la
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PROGRAMUL I
. 8,30 Deschiderea emisiunii. De 

strajă patriei. . 9,00 Matineu du
minical pentru copil. . La șase 
pași de o excursie. Emlslune-con- 
curs. Participă echipele reprezen
tative ale școlilor din județele 
Mureș șl Neamț (etapa a Il-a). 
. Șan ! marelui maestru (III). 
Partidă de șah prin televiziune, 
susținută de Florin Gheorghiu, 
mare maestru Internațional de 
șah. 1. e2 — e4 e7 — e52 — f2 — f4.
• Filmul serial : Fiul mării (II).
• 10,30 Ora satului. • 11,30 Con
cert simfonic. Orchestra simfonică 
a Filarmonicii din Cluj. Dirijor 
Antonin Ciolan. în program : 
Simfonia a V-a de Ceaikovski.,
• 12,15 închiderea emisiunii de 
dimineață. « 17,00 Realitatea ilus
trată — emisiune magazin. • 18,00 
Roman-folleton „Povestea unei 
femei“ (III). Serial realizat de te
leviziunea din R.D.G. e 19,00 Flori 
de pe Mureș. Selecțiuni din spec
tacolul Ansamblului de Stat din 
Tg. Mureș. Soliști : Erzsebet Toth; 
Alexandru Szelyes ; Maria Pre- 
cup. Dirijori : Bertalan ludith, 
Szarvady Gyula, Hubbles Walter.
• 19.30 Telejurnalul de seară.
• 20.10 Prolog Mamaia 1969. Pre
zintă George Sbârcea. • 20,30. 
Film artistic. „Sftntul la ptndă", 
coproducție franco-italiană cu 
Jean Marais. « 22.05 Publicitate.
• 22.10 „Glasul roților de tren“ — 
emisiune muzicală. își dau con
cursul : Stela Popescu, George 
Răpcău, Angela SImllea, Mlhaela 
Păsărln, Valentina Popescu, Călin 
Marian, Llli Bulaesi, C. Drăghlci.
• 22.40 Telejurnalul de noapte si
buletinul meteorologic. • 23,00
Telesport. • 23,20 închiderea emi
siunii programului I.
PROGRAMUL II.
• 19,30 Telejurnalul de seară.

• 20,10 Capodopere ale muzicii 
universale. Ciclul de lieduri „Via
tă șl dragoste de femeie" de Ro
bert Schumann. Clntâ Marina 
Crllovicl. • 20,50 Seară de teatru. 
Antologie Molière. Jean Louis 
Barrault și trupa sa prezintă frag 
mente din comediile marelui 
scriitor. • 22,00 închiderea emi
siunii programului II.

EDITURA 
PENTRU LITERATURA 

UNIVERSALA

„Comedian-
colecția Meridiane, lei 8,75

Graham Green : 
ții".

EDITURA ȘTIINȚIFICA
P. Panaitescu : „Introdu- 
în istoria culturii româ- 

„Ex-
P.

cere
ne.ști", lei 26 ; F. Balsan : 
plorări în Kalahari“, lei 16.

EDITURA TINERETULUI

Gabriela Melinescu : „Catar
gul cu două corăbii“, lei 5,75 ; 
Anișoara Odeanu : „Nedumeri
rile lui Duduță“, lei 4.

EDITURA TEHNICA

" * * „Automatică, metrologic, 
calculatoare", voi. XII, lei 13; 
Petre Cristea : „Motorul de au
tomobil“, lei 22,50 ; C. M. Har- 
ris, C. E. Orede : „Șocuri ți 
vibrații“ — voi. III, lei 63.

EDITURA 
DIDACTICA Șl PEDAGOGICA

A. Chircef : „Contribuții la 
orientarea școlară și profesio
nală“, lei 6,40.

EDITURA ACADEMIEI
Arh. Maria Elena Enăchescu ■ 

„Arta populară de pe Valea 
Bistriței“, lei 38.

EDITURA MUZICALA
Bernard Shaw : „Despre mu

zică și muzicieni", lei 14,50; 
• • • „Cîntecul preferat", lei 1,50.

hartă
P. OVIDIU

• • • „România 
ristică", lei 13.

EDITURA C.N.E.F.S.



Memorandumul 
M. A. E.

al R. D. Vietnam
HANOI 12 (Agerpres). — Cu 

prilejul aniversării a 15 ani de la 
încheierea acordurilor de la Ge
neva cu privire la Vietnam, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
un memorandum, în care se sub
liniază că principalele prevederi 
ale acestor acorduri au consacrat 
drepturile naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez la 
independență, suveranitate, uni
tate și integritate teritorială. Ori
ce soluție politică corectă a pro
blemei vietnameze — se relevă 
în document — trebuie să garan
teze aceste drepturi.

Referindu-se la recentele pro
puneri americane în legătură cu 
formarea de „comisii mixte“ și 
înserarea unor amendamente la 
constituția sud-vienameză în ve
derea organizării de alegeri ge
nerale în Vietnamul de sud. do
cumentul relevă că în fond nu 
este vorba decît de o manevră 
destinată să permanentizeze ac
tuala administrație și regimul 
reacționar din sud. Dacă Statele 
Unite vor într-adevăr să respecte 
dreptul populației sud-vietname- 
ze de a dispune de ea însăși, ele 
nu trebuie să se opună formă
rii unui guvern provizoriu de 
largă coaliție în vederea organi
zării alegerilor» așa cum se pre
vede în propunerile prezentate

de Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

în încheierea memorandumului 
se relevă că poporul vientamez, 
profund atașat cauzei păcii, in
dependenței și libertății va con
tinua să lupte pînă la realiza
rea drepturilor sale fundamen
tale.

★
PARIS 12 (Agerpres). — Dele

gația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu a’ Republicii Vietna
mului de sud la conferința de la 
Paris asupra Vietnamului a dat 
publicității vineri un comunicat, 
prin care respinge cu hotărîre in
tenția Administrației de la Sai- 
gon de a organiza alegeri gene
rale sub controlul actualului re
gim sud-vietnamez. Comunicatul 
precizează poziția guvernului re
voluționar provizoriu, potrivit că
reia „medul cel mai realist, care 
va garanta alegeri cu adevărat 
libere și democratice și va per
mite populației sud-vietnameze 
să se bucure din plin de dreptul 
său Ia autodeterminare, este ini
țierea unei consultări cu toate 
forțele politice, reprezentînd toa
te păturile populare și toate ten
dințele politice din Vietnamul de 
sud ce se pronunță pentru pace, 
independență și neutralitate, în 
vederea formării unui guvern de 
coaliție provizoriu, pe principiul 
egalității, democrației și respec
tului reciproc“.

GUINEEA-BISSAU. — O gru
pă a forțelor patriotice de 
eliberare în timpul unei șe

dințe de instrucție

Vie prezență a 
cineaștilor români

Prin telefon de la trimisul nostru

în rîndurile delegației ro
mâne la cel de-al Vl-lea 
Festival internațional al fil
mului de la Moscova dom
nește o atmosferă de febrilă 
activitate. în afara prezențe
lor din concurs, grupuri de 
actori, regizori, producători 
și distribuitori români pre
zintă la . cinematografele 
Moscovei, pentru public și 
pentru reprezentanții marilor 
case de filme din. lumea în
treagă, cîteva dintre cele mai 
recente producții ale studiou
rilor noastre. „Columna“, 
„Vîrstele omului“ sau „Pan
toful cenușăresei“ se bucură 
de o călduroasă primire, de 
altfel ca și „Răutăciosul 
adolescent“ care, după pro
iecția din concurs, poate fi 
văzut pe ecranele tîrgului de 
filme. Pretutindeni, artiștii 
români sînt înconjurați de 
reporteri, fotografi ori de 
simpli spectatori moscoviți, 
li se cer interviuri și auto
grafe. Pentiu zilele urmă
toare sînt prevăzute vizite 
ale cineaștilor noștri în cîte
va întreprinderi din oraș, 
unde se vor întîlni cu spec
tatori ai filmelor lor.

Joi dimineață, delegația 
română a purtat o lungă 
convorbire cu reprezentanți 
ai ziarelor și revistelor din 
peste 20 de țări, în cadrul 
unei conferințe de presă de
dicată filmului „Răutăciosul 
adolescent“. Ziariști din Uni
unea Sovietică, din Anglia, 
din Pakistan și din alte țări, 
au exprimat opinii favorabile 
la adresa prezenței românești 
în Festival și au manifestat 
un viu interes față de an
samblul direcțiilor de evolu
ție ale cinematografiei noas
tre. Ambianța discuțiilor ș-a 
caracterizat printr-o deplină 
sinceritate, printr-uri consec
vent refuz al falselor conve
niențe, așa incit elogiile ex
primate la adresa filmului 
au acoperirea morală a ade
vărului.

între timp, pe ecranul ma
rii Săli a Congreselor de la 
Kremlin, au continuat pro
iecțiile din cadrul concursu
lui filmelor de lung metraj. 
Unul din capetele de afiș 
ale ultimelor zile l-a consti
tuit, fără îndoială, opera re
gizorului sovietic Stanislav
Rostoțki, „Să trăim pînă
luni“. Este un film care re
unește într-o sudură realiza
tă cu abilitate, două din pro
blemele fundamentale ale 
omului contemporan : pe de 
o parte specificitatea aspira
ției spre fericire a tinerei 
generații și, pe de altă par
te, relația omului de talent 
cu cei care îl înconjoară. 
„Există momente în' care o- 
mul de talent este singur — 
ne spunea, în cadrul unei 
conferințe de presă, scena
ristul filmului“. Profesorul, 
interpretat de Viaceslav Ti- 
honov, trece printr-un ase
menea moment, provocat de 
nemulțumirea față de rezul
tatele propriei sale munci. 
Această stare este, firește, 
trecătoare, dar ea reprezintă 
o condiție firească și obliga
torie a talentului. Despre a- 
ceste lucruri, și încă despre 
altele, își propune să vor
bească filmul nostru“. Am 
adăuga că o face cu un au
tentic lirism, cu o sincerita
te cuceritoare șl- cu o acută 
sensibilitate a observației 
psihologice, în ciuda ■ cîtorva 
episoade parazitare care-i 
sporesc pînă la prisos încăr
cătura de fapte.

O bună impresie a pro
dus, de asemenea, „Colonia

Eanfieri“, film sobru și e- 
moționant al regizorului ceh 
Yan Schmidt. Este istoria 
violentă a unui personaj 
care încearcă să pătrundă 
prin sălbăticii, egoism și 
cupiditate în lumea sălbati
că, egoistă și cupidă care l-a 
refuzat. Firește, armele in
dividuale sînt prea slabe 
pentru o asemenea confrun
tare și revolta solitară îm
potriva tuturor se sfîrșește 
printr-o tragică și justițiară 
înfrîhgere. Jocul unui remar
cabil jictor, Vaclav Nachar, 
nuanțează în chip expresiv 
această idee, dincolo de at
mosfera excesiv aventuroasă 
a cîtorva secvențe.

Trei cinematografii aflate 
la primii pași în arena inter
națională, cea a Mongoliei, 
cea a Nigeriei și cea a R.A.U., 
au prezentat filme („Dimi
neața“, „Cabascabo“ și — 
respectiv — „Puțină teamă“) 
ale căror evidente stîngăcii 
sînt lesne explicabile, dar 
ale căror virtuți în direcția 
dezbaterii marilor probleme 
sociale sînt de. necontestat. 
Ar fi de reținut nivelul re
lativ modest la care au fost 
reprezentate cîteva din cine
matografiile de . tradiție j 
„Cînd bate clopotul“, film 
iugoslav, nu reușește să 
transmită nici măreția jert
fei partizanilor, nici com
plexitatea problematică a 
existenței acestora, ci se 
mulțumește să schițeze — 
cu real meșteșug de altfel — 
cîteva portrete umane. Pro
ducția japoneză „Rîul fără 
maluri“, nu găsește sufi
ciente argumente artistice 
pentru a acoperi o impor
tantă temă socială : aceea a 
sărăciei, care menține și a- 
dîncește deosebirile de cas
tă, chiar dacă acestea au 
fost abrogate prin lege. Ori
cum, caracterul profund an
gajat al tuturor acestor fil
me, vizibila preocupare a 
creatorilor lor pentru o pre
zență în realitate, pentru O 
atitudine activă față de soar
ta omului contemporan, îi 
asigură o largă audiență, 
mai presus de imperfecțiu
nile de ordin artistic.

în afara concursului, Po
lonia a prezentat o remarca
bilă ecranizare, plină de vir
tuți plastice, de căldură și 
de melancolie, după „Păpu
șa" lui Prus, în regia lui 
Wojciech Has, iar Franța a 
adus o comedie voioasă, 
„Tatuatul“, în care un negus
tor de artă (Eouis de Funes) 
se străduiește să cumpere și 
să revîndă... o porțiune din 
pielea unui bătrîn conte 
(Jean Gabin), pe care se află 
tatuat un desen de Modi- 
gliani. De altfel, selecția fil
melor hors-concours este, 
în acest festival, deosebit de 
cuprinzătoare și de valoroa
să, subliniind cu brio cele 
cîteva scăderi de ton ale 
competiției propriu-zise.

Concomitent, în alte două 
săli moscovite, la Casa cen
trală a cinematografiei și 
la Palatul pionierilor, se 
desfășoară concursul scurt- 
metrajelor și filmelor pen
tru copii. în corespondența 
următoare, voi reveni cu de
talii asupra acestor impor
tante secțiuni ale Festivalu
lui, ca și asupra unor lung- 
metraje care, la ora cînd 
transmit, sînt așteptate cu 
nerăbdare: filmul vienez
„Focul“, cel italian. „Sera- 
fino“ (regizor Pietro Germi), 
cel englez „Oliwer !“ (regizor. 
Carol Reed) și altele.

SEBASTIAN COSTIN

Consultări 
la Roma

ROMA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Italiei, Giusseppe Sara- 
gat, a continuat sîmbătă consul
tările cu liderii politici în vede
rea formării noului guvern. S-a 
anunțat că președintele republi
cii îl va primi duminică diminea
ța pe fostul premier Mariano 
Rumor, ceea ce este interpretat 
de observatori ca un indiciu că 
acesta va fi însărcinat să forme
ze noul guvern. Rumor înclină 
spre reconstituirea coaliției cu 
cele două partide care au rezul
tat din scindarea Partidului So
cialist Italian și cu Partidul Re
publican. Liderii Democrat-Creș- 
tini au declarat că nu doresc ca 
viitorul guvern să fie monocolor, 
deoarece o asemenea formulă nu 
ar dispune de o bază parlamen
tară sigură. Republicanii au fă
cut cunoscut că nu vor lua parte 
la guvern, ceea ce complică în- 
tre-o oarecare măsură sarcina 
premierului ce va fi desemnat.

DECLARAȚIILE 
LUI ROGERS

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — într-o declarație făcută 
presei, secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, a arătat 
că guvernul american a primit cu 
satisfacție declarația ministrului 
afacerilor externe al Uniunii So
vietice, Andrei Gromîko, potrivit 
căreia, în problemele sprijinirii 
păcii. Uniunea Sovietică și State
le Unite găsesc un limbaj co
mun. Referindu-se la faptul că 
U.R.S.S. s-a arătat dispusă să în
ceapă tratative cu S.U.A. în ve
derea limitării armelor strategice, 
Rogers a spus : „Credem, că a- 
ceasta va reprezenta un pas im
portant înainte în relațiile noas
tre cu Uniunea Sovietică și aș
teptăm în prezent răspuns pentru 
stabilirea datei și locului acestor 
tratative“. Secretarul de stat a- 
merican a adăugat că S.U.A. 
„vor continua să examineze și 
alte aspecte ale discursului lui 
A. A. Gromîko pentru a deter
mina, în urma consultărilor cu 
aliații, dacă anumite aspecte per
mit să se întrevadă o soluție ra
pidă a problemelor care există 
între noi". Rogers a amintit că 
„în aprilie a. c. miniștrii de ex
terne ai țărilor membre ale 
N.A.T.O. au indicat că sînt dis
puși să găsească împreună cu 
Uniunea Sovietică și cu alte țări 
ale Europei de est puncte con
crete care să se preteze cel mai 
bine la negocieri fructuoase și la 
soluții rapide“.

pe
• LA 12 IULIE, la Moscova 

a sosit Joseph Sisco, asistent al 
Secretarului de stat al S.U.A., a- 
nunță agenția TASS. Oaspetele 
va avea convorbiri cu reprezen
tanți sovietici pentru un schimb 
de păreri în probleme de interes 
reciproc.

★
Joseph Sisco a făcut vizite 

la Londra și Paris, unde a avut 
convorbiri în legătură cu proble
me referitoare la situația din 
Orientul Apropiat.

• DUPĂ CUM a ANUNȚAT 
comandamentul militar ameri
can din Vietnamul de sud, alți 
800 de militari, aparținînd celui 
de al nouălea detașament de 
infanterie, urmează să părăsescă 
Saigonul la 13 iulie.

Cei 800 de tineri, care făceau 
parte din ansamblul militar a- 
merican ce acționează în delta 
fluviului Mekong, au fost tri
miși în Vietnam Ia 19 decem
brie 1966. Acesta, subliniază a- 
genția France Presse, este cel 
de-al doilea contingent retras 
din Vietnamul de sud, din cei 
25 000 de militari americani 
care, potrivit declarației preșe 
dintelui Nixon, se vor reîn
toarce în Statele Unite în cursul 
acestei veri.

După intîlnirea consultativă 

a țărilor neangajate
BELGRAD 12 (Agerpres). — 

în comunicatul cu privire la în- 
tîlnirea consultativă a reprezen
tanților guvernelor țărilor nean
gajate, dat publicității la Bel
grad, se arată, printre altele, că 
participanții au luat notă de efor
turile pe care le depun marile 
puteri pentru preîntâmpinarea 
unui conflict armat direct între 
ele, precum și de tendința lor de 
a rezolva conflictele pe calea 
tratativelor. Ei au subliniat însă 
ca aceasta nu asigură de la sine 
pacea și independența pentru 
toate țările și că la rezolvarea 
problemelor internaționale, tre
buie să participe toate statele.

Afirmîndu-și sprijinul pentru 
lupta eroică a poporului viet
namez, participanții și-au expri
mat speranța că tratativele de la 
Paris se vor încheia cît mai re
pede posibil cu o .soluție care 
să permită poporului vietnamez 
să-și hotărască singur destinul. 
Ei au subliniat că retragerea ur
gentă și necondiționată a tuturor 
forțelor străine din Vietnamul 
de sud reprezintă o premisă pen
tru rezolvarea acestei probleme.

întîlnirea a reafirmat dreptul 
inalienabil al popoarelor care se 
mai află încă sub dominația co
lonială la independență și s-a 
pronunțat pentru luarea unor 
măsuri concrete care să asigure 
aplicarea Declarației ONU. cu 
privire la independența acestor 
popoare.

în comunicat se arată că par
ticipanții la întîlnire consideră 
că ocuparea teritoriului a trei 
dintre țările neangajate consti
tuie o încălcare a principiilor 
O.N.U. și o amenințare la adre
sa păcii și cer să fie aplicată re
zoluția Consiliului de Securitate

din noiembrie 1967 cu privire la 
situația din Orientul Apropiat.

Comunicatul menționează
apoi că acttiala situație interna
țională reclamă activizarea țări
lor neangajate și a tuturor forțe
lor care sînt gata să acorde spri
jin deplin principiilor indepen
denței și suveranității, eliminării 
folosirii forței în rezolvarea con
flictelor dintre statele indepen
dente, dreptului fiecărui popor 
de a hotărî de sine stătător căile 
și modul dezvoltării sale, accele
rării dezvoltării economice și 
egalității în relațiile și colabora
rea internațională.

Pompiliu Macovei 
in U.R.S.S.

MOSCOVA 12. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : Președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
din Republica Socialistă Româ
nia, Pompiliu Macovei, și Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., conducătorul dele
gației române la cel de-al VI- 
lea Festival internațional al fil
mului de la Moscova, au avut o 
întrevedere cu A. Romanov, pre
ședintele Comitetului de stat pen
tru cinematografie al U.R.S.S.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire privind dezvoltarea 
colaborării dintre cinematogra
fiile celor două țări. întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

R. D. GERMANA. — La Magdeburg a fost construit acest ma
laxor automat de bitum pentru asfaltarea șoselelor

s so r* -t
în timp ce membrii echipajului navei spațiale „Apollo-ll" 

erau supuși vineri unui ultim examen medical, „modulul lunar“ 
a constituit, de asemenea, obiectul unei verificări minuțioase. 
Această verificare a avut loc în cadrul „numărătorii inverse“ 
preliminare, începute joi, în vederea lansării spre Lună, la 
16 iulie, a navei „Apollo-ll“.

Dacă Armstrong,_ Aldrin și Collins, cei trei membri ai echi
pajului, au fost găsiți perfect sănătoși, verificarea „modulului 
lunar“ a scos în schimb la iveală unele mici deficiențe. Printre 
problemele care trebuie soluționate pînă la lansare figurează 
înlocuirea lichidului de răcire a „modulului lunar“.

• CURTEA DE APEL dîn 
orașul Boston a anulat con
damnările pronunțate împo
triva unui grup de patru pa
cifist americani. O sentință 
pronunțată in Iunie 1968 ii 
condamna pe cunoscutul pe
diatru Benjamin Spock, scri
itorul Mitchell Goodman, 
reverendul William Sloane 
Coffin și studentul Michael 
Ferber la doi ani închisoare 
și o amendă de cinci mii 
dolari fiecare.

Cei patru pacifiști au com
părut în fața justiției sub 
acuzarea de a fi incitat la 
dezordine publică și de a fi 
sfătuit tinerii americani să 
se opună satisfacerii servi
ciului militar, refuzînd astfel 
să lupte în Vietnam.

• REFERINDU-SE la actuala 
situație militară, comisarul bia- 
frez al informațiilor, Ifegwu 
Eke, a afirmat la o conferință 
de presă că trupele generalului 
Ojukwu au recucerit circa 8 000 
de kilometri pătrați de terito
riu la vest de fluviul Niger, asi- 
gurîndu-se astfel controlul _ a 
mai mult de 60 la sută din cîm- 
purile petrolifere din această 
parte a țării. Această declarație 
confirmă oficial tactica urmă
rită în prezent de către bia- 
frezi — ocuparea regiunilor pe
trolifere și scoaterea lor de 
sub controlul guvernului fede
ral. Acestui scop îi este subor
donată și recenta ofensivă bia- 
freză în direcția orașului Port 
Harcour — principal centru de 
prelucrare și depozitare a pe
trolului, de unde este apoi ex
portat pe calea mării.

Comunicat comun 
bulgaro-ungar

La Sofia a fost dat publicității 
comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială în Bulgaria a 
delegației de partid și guverna
mentală a R. P. Ungare, condu
să de Jânos Kâdâr.

în cadrul convorbirilor, se a- 
rată în comunicat, cele două 
delegații s-au informat reciproc 
cu privire la mersul construcției 
socialiste în țările lor, au exami
nat posibilitățile de extindere a 
colaborării reciproce între cele 
două partide frățești și țări so
cialiste, au efectuat un schimb de 
păreri asupra problemelor funda
mentale ale situației internaționa
le și a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. In 
spiritul noului tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
cele două țări vor intensifica și 
vor extinde relațiile lor în toate 
domeniile de activitate.

La Sofia a fost dat publicității 
și textul tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre R. P. Bulgaria și R. P. Un
gară.

Partea bulgară a acceptat in
vitația ca o delegație de partid 
și guvernamentală bulgară să 
facă o vizită în R. PI Ungară.

• GUVERNUL R'.D. GERMA
NE a remis răspunsul său Ia 
propunerea guvernului Finlan
dei de a se convoca la Helsinki 
conferința în problemele! secu
rității europene. După ce salută 
inițiativa guvernului finlandez, 
documentul relevă că guvernul 
R.D. Germane împărtășește opi
nia guvernului finlandez că 
conferința va trebui să fie con
vocată fără condiții prealabile. 
Acest principiu, se subliniază 
în răspuns, presupune, în pri
mul rînd, participarea absolut 
egală în drepturi a tuturor sta
telor europene la lucrările con
ferinței și la pregătirea ei.

Cu tot vălul discre
ției ce-l înconjoară, 
procesul de dezvol
tare a unei puternice 
industrii de armament 
greu în Republica 
Sud-Africană a deve
nit de notorietate pu
blică.

Date disparate, pu
blicate în presa ame
ricană și britanică ne 
indicau recent crea
rea la Kempton Park, 
aproape de Jo- 
hannesburg, a unei 
mari uzine aeronauti; 
ce. Construcția uzinei 
în chestiune a fost 
concesionată concer
nului Atlas Aircraff 
Corporation. Uzina, 
ale cărei prime secții 
au și intrat în func
țiune, va produce a- 
vioane de luptă și 
bombardament. încă 
în cursul acestui an, 
forțele aeriene sud-a- 
fricane vor primi pri
mul lot de 100 de avi
oane tip Macchi — 
326 produse la uzina 
din Kempton Park. A- 
cest tip de avion ra
pid și modern va fi 
urmat, în scurt timp, 
de avioane purtătoa
re de rachete fabrica
te de uzina din Kemp
ton în colaborare cu 
noul „Institut tehnic 
pentru proiectarea ra
chetelor" instalat în 
apropiere de Preto
ria (sub egida acestui 
institut s-a desfășurat 
încă la sfîrșitul anului 
trecut, experimentarea 
unor rachete teleghi
date capabile să

NUANȚĂRI
LA CANBERRA

Primul ministru al Australiei, John Gorton, a făcut recent 
o declarație în sensul posibilității retragerii celor 8 000 de 
soldați trimiși de țara sa pe fronturile din Vietnamul de sud. 
Premierul australian a mai adăugat că nu întrezărește perspec
tiva unei asemenea retrageri înainte de sfîrșitul acestui an. 
Declarația a stîrnit interes în țară și peste hotare, deoarece 
o hotărîre concretă în acest sens ar echivala cu o schimbare 
în politica externă a Australiei și ar apropia-o mai mult de 
dezideratul poporului australian, ca armata sa să nu mai fie 
implicată în războaie duse de alte țări in zonele limitrofe 
granițelor țării sale. Pericolul extinderii focarului de război 
din Vietnamul de sud a neliniștit și neliniștește, în continuare, 
opinia publică australiană, care și-a manifestat cu vigoare în 
tot acest răstimp dezacordul față de participarea Australiei la 
războiul din Vietnam. Declarația premierului Gorton vine după 
ce protestele și manifestațiile opiniei publice s-au intensificat 
într-o măsură fără precedent. Astfel, revista „BULLETIN“ a 
publicat, de curînd, un articol în care se referea la refuzul 
tot mai hotărît al tinerilor australieni de a se înrola în armată 
în semn de protest împotriva participării Australiei la acest 
război. La începutul anului, 1009 de tineri au trimis Serviciu
lui național de recrutare declarații în care își exprimau 
refuzul de a se înrola, în ciuda faptului că acest refuz este 
pedepsit de lege cu 2 ar.i de închisoare. Ancheta deschisă de 
autorități se desfășoară în condițiile speciale create de valul 
neîntrerupt al cazurilor de nesupunere. Din 1965 și pînă în 
prezent, recunoștea însuși ministrul apărării al Australiei, nu 
mai puțin de 2257 de soldați au dezertat.

In ultimul timp, coaliția guvernamentală liberal-agrariană, 
avîndu-1 pe John Gorton ca lider al liberalilor și prim-ministru, 
a încercat o nuanțare a politicii externe a guvernului intre 
vechile poziții agrariene și presiunile partidelor de opoziție. 
Aceasta l-a determinat pe John Gorton să declare Ia începutul 
lunii trecute că Australia nu va mai trimite în viitor trupe 
în sprijinul administrației saigoneze, pentru ca acum patru zile 
același Gorton să vie cu precizarea că în intenția guvernului 
stă și posibila retragere a celor trei batalioane australiene 
dotate cu tancuri și mortiere, din Vietnam. Desigur, mulți 
observatori politici se întreabă în ce măsură guvernul pre
mierului Gorton va putea pune în aplicare tendințele sale 
actuale de repliere și de promovare a unei politici mai realiste. 
In acest sens, revista americană THE U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT nota că, „din punct de vedere politic, conducătorii 
australieni încep să se gindească Ia un rol mai important în 
făurirea politicii externe a țării, în loc de a urma, pur și 
simplu, Anglia sau S.U.A.’*. Fără să fie un caz izolat în Asia 
de sud-est, în încercările el de a-și orienta pozițiile internațio
nale și de a-și amplifica contactele diplomatice în problema 
asigurării securității și păcii în această zonă, Australia este 
nevoită să țină seama de statutul ei de țară membră a pactelor 
militare S.E.A.T.O. și A.N.Z.U.S. (Australia, Noua Zeelandă și 
Statele Unite). De aceea, nu ne putem aștepta foarte curînd 
la o măsură concretă de readucere acasă a celor opt mii de 
militari, fără o anumită perioadă de tergiversare devenită 
obișnuită în astfel de cazuri. Dar nu trebuie subestimat și, 
este chiar încurajator, faptul că în declarațiile premierului 
australian se înregistrează un progres evident în manifestarea 
laturii de independență în politica externă a țării sale.

DOINA TOPOR

transporte la mare 
distanță încărcături 
considerabile de ex
plozibil).

Alte informații din 
capitala sud-africană 
atestă că guvernul 
Verwoerd se grăbește 
să organizez» pro
ducția și a unui alt 
gen de armament 
greu. Luînd cuvîntul 
la. Port Elisabeth, a- 
miralul Hiemstra, co
mandantul șef al for
țelor armate sud-

se construiește un a- 
semenea arsenal vast, 
ultramodern ? Evi
dent, regimul lui Ver
woerd se teme de 
reacția populației a- 
fricane din R.S.A. care 
nu vrea să se re
semneze cu opre
siunea și discrimina
rea rasială. Revista 
FLIGHT INTERNAȚIO
NAL care apare la 
Johannesburg semna
la că avioanele Mac- 
chi-326 sînt „foarte

Un pistol 
numit Pretoria
africane, a anunțat 
că în curînd „R.SA. 
va fi în măsură 
să i construiască vase 
de război, inclusiv 
submarine de cel 
mai modern tip". Ră- 
mîne să adăugăm la 
aceste date despre 
febrila goară a înar
mărilor desfășurată 
de rasiștii sud-africani 
amănuntul semnifica
tiv că bugetul militar 
al R.S.A. pe anul în 
curs se ridică la ju
mătate de miliard do
lari, fiind actualmente 
de șapte ori mai mare 
decît în 1959.

Cu ce scop se alocă 
sute de milioane de 
dolari ? Cu ce scop

indicate pentru ataca
rea grupurilor de in
surgenți". Este însă 
greu de crezut că toa
tă această panoplie 
de arme grele, înce- 
pînd cu bombardiere 
și terminînd cu rache
te și submarine ar fi 
necesară doar pentru 
„asigurarea ordinii 
interne". Se poate 
presupune că un ase
menea gen și un atare 
grad de înarmare are 
ca obiect exercitarea 
de presiuni militare a- 
supra statelor afri
cane independente și 
menținerea pozițiilor 
colonilor albi în 
posesiunile unde a-

ceștia mai domină. 
Potrivit dezvăluirilor 
presei africane, ofi
țeri din R.S.A. luptă 
in rîndul trupelor co
lonialiste din Angola 
și aproape o treime 
din armamentul utili
zat de corpul expedi- 
ționar portughez e de 
proveniență sud-afri
cană. în conformitate 
cu un acord semnat 
la sfîrșitul anului tre
cut, autoritățile sud
africane au livrat gu
vernului rasist din 
Rhodesia un impor
tant lot de care blin
date, aruncătoare de 
mine și arme de in
fanterie. De altfel, in
tervenția directă a 
soldaților sud-africani 
în luptele împotriva 
patrioților sud-rhode- 
sieni din regiunea flu
viului Zambezi a fost 
clar stabilită si dove
dită.

Sporirea potențialu
lui militar a> R.S.A. 
vizează scopul mărtu
risit de a întări și 
menține „cordonul alb 
al Africii australe" în 
lupta împotriva miș
cării de eliberare. Re
vista JEUNE AFRIQUE 
asocia arsenalul mi
litar sud-african în ra
pidă dezvoltare cu 
imaginea unui revol
ver încărcat, îndrep
tat spre inima Africii. 
Asocierea aceasta nu 
este o simplă figură 
de stil a unui ziarist 
în căutare de efect.

E. R.

• DISPUTA din cadrul gu
vernului vest-german cu pri
vire la eventualitatea reevalu. 
arii mărcii ia amploare. La 
cîteva ore după publicarea ra
portului întocmit de Comitetul 
economic consultativ, sub con
ducerea ministrului economiei, 
Karl Schiller, în care a- 
ceasta se pronunță pentru 
reevaluarea mărcii, purtătorul 
de cuvînt al guvernului, Konrad 
Ahlers, a declarat presei că 
cancelarul Kiesinger continuă 
să se opună unei asemenea mă
suri, considerînd că „Nimic nu 
ar justifica Ia ora actuală mă
suri draconice de frînare a ex
pansiunii economiei țării, așa 
cum este reevaluarea mărcii".

Raportul Comitetului econo
mic consultativ apreciază dini 
potrivă că stabilitatea monedei 
vest-germane nu va putea fi 
salvgardată, iar creșterea pre
țurilor nu va putea fi îngrădită, 
decît printr-o reevaluare a 
mărcii. k

• SlMBATA dupA-amiaza 
a sosit Ia Pekin, la invitația 
guvernului R.P. Chineze, o de
legație guvernamentală pakista
neză, condusă de mareșalul Nur 
Khan, comandantul șef al avi
ației, membru al Consiliului 
administrativ de pe lingă pre
ședintele Pakistanului.

La aeroport, delegația a fost 
întâmpinată de premierul Ciu 
En-lai, vicepremierul Li Sien 
nien, și de alte persoane ofici
ale chineze. Au fost prezenți, 
de asemenea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în capi
tala chineză.

• LA VARȘOVIA au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al 
15-lea congres jubiliar al comi
tetelor naționale pentru Europa 
ale U.N.I.C.E.F. (Fondul O.N.U 
pentru copii). La Congres au 
participat delegații din 22 de 
țări europene și în calitate de 
observator — un reprezentant 
al comitetului U.N.I.C.E.F. din 
S.U.A.

Participanții au discutat situ
ația actuală a copiilor din unele 
țări europene și neeuropene, 
precum și probleme legate de 
fondurile U.N.I.C.E.F. S-a ho
tărît ca congresul următor al 
comitetelor naționale ale orga
nizației să aibă loc în 1970, în 
Tunisia.,»«■

• IN CAPITALA Irlandei de 
Nord, Belfast, și în orașul Lur- 
gan (comitatul Armagh) au iz
bucnit sîmbătă noi incidente 
între comunitățile protestantă 
și catolică. Acestea s-au produs 
cu ocazia manifestației religioa
se protestante „Gloriosul 12 iu
lie“, care sărbătorește victoria 
militară din 1690 a regelui pro
testant VVilhelm de Orania asu
pra rivalului său catolic la tro
nul Angliei, James al II-lea.

Mai mulți polițiști, care au 
încercat să pună capăt inciden
telor dintre catolici și protes
tanți, au fost răniți de „proiec
tilele“ improvizate folosite de 
ambele părți : pietre, sticle etc.

FRANȚA, — Aero-frenul francez, propulsat de două turbine, 
în timpul unei r- 1 ’obă la Orleans
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