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Cu vi n la rea tovarășului
VHOIII CEAIM M!U 

la Conferința extraordinară 
a organizației județene de partid Cluj

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a adresa 

delegaților Conferinței organi
zației județene de partid Cluj, 
tuturor comuniștilor din jude
țul dumneavoastră un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român (aplauze puternice, u- 
rale).

Conferința organizației do 
partid din județul Cluj a dez
bătut intr-un spirit de înaltă 
responsabilitate Tezele Comite
tului Central si Proiectul de Di
rective pentru cel dc-al X-lea 
Congres al partidului. După 
cum se știe, aceste documente 
au fost discutate pe larg de că
tre toate organizațiile de partid, 
de întregul nostru popor: ele 
au primit aprobarea unanimă 
a tuturor celor ce muncesc din 
patria noastră, care văd in a- 
cesic documente expresia năzu
ințelor lor spre o viață mai 
bună, pentru desfășurarea cu 
succes a construcției socialiste 
în patria noastră, expresia ho- 
tăririi dc a milita activ pentru 
o politică de colaborare cu ță
rile socialiste, cu celelalte sta- 
t •. indiferent de orinduiroa lor 
socială, de a milita pentru co
laborare și pace în lume (aplau
ze Puternice).

Si in județul Cluj, ca dc alt
fel m întreaga țară, dezbaterea 
documentelor a prilejuit trece
rea în revistă a activității de
pusă pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate dc Congresul al IX- 
lca. După cum vă este cunos
cut. in primii trei ani și jumă
tate a’ actualului cincinal a- 
vem rezultate bune în toate 
domeniile dc activitate. Indus
tria si agricultura patriei noas
tre au cunoscut o dezvoltare 
continuă, asigurând îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Congres și 
croind condiții pentru realiza
rea si chiar depășirea obiective
lor stabilite do Directivele Con
gresului al TX-’<-i: invățămîn- 
tul. 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 activitate, 
oamenii muncii din județul 
Clui au adus și aduc o contri
buție importantă la marile în
făptuiri ale întregului nostru 
popor. Este suficient să relev 
că in județul Cluj se produce 
3.6 la sută din producția glo
bală a industriei întregii țări. 
2.5 la sută din producția totală 
agricolă și că. în același timp, 
în județul Clui se desfac 3.3 
la sută din totalul fondurilor 
centralizate ale statului de măr
furi. Aceste date demonstrează 
ponderea importantă în crește
rea economiei noastre naționa
le. cit și ponderea i / consumul 
total pe țară pc care o deține 
județul Cluj.

Am vizitat in aceste zile cî
teva din întreprinderile din ju
dețul dumneavoastră. Am fost 
plăcut impresionat de rezulta
tele obținute, de către aceste 
întreprinderi în îndeplinirea 
sarcinilor ca. de altfel — dună 
cum cunosc — și de către cele
lalte întreprinderi din județul 
Clui.

Am fost, de asemenea, impre
sionat de entuziasmul și hotă- 
rîrea cu care oamenii muncii
— români, maghiari, germani
— din aceste întreprinderi 
muncesc pentru a aduce o con
tribuție tot mai mare la des
fășurarea cu succes a construc
ției socialiste in patria noastră.

Clujul este, in același timp, 
un outernic centru dc invăță- 
minl. știință și cultură. Și in 
acest- domenii au fost obținute 
rezultate însemnate. Merită sub
liniat faptul că anual în Cluj 
termină institutele de invăță- 
mînt superior mii do ingineri, 
profesori și alți lucrători din 
domeniul științe: și culturii, că 
oamenii de știință clujeni au 
o seric dc rezultate imoortan- 
te. realizări care contribuie la 
ridicarea nivelului general al 
economiei și culturii patriei 
noastre. Tn legătură cu aceasta 
trebuie să menționez un rezul
tat. carp este, ooate, și mai im
portant — acela că oamenii de 
știință clujeni au înțeles încă 
mai de mult că «știința poate 
să-vi dovedească eficacitatea și 
îocul in so'-iet.it-a socialistă 
num-ii atunci rînd este pusă in 
serviciul progresului cconomico- 
socâ-il. în serviciul omului. Oa
menii do știință din Cluj și-au 
legai activitatea dc întreprin
dem lucrează în strins contact 
cu <r-stca și de aceea au și re- 
zu" >tr 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 pc a- 
ceste meleaguri — români, ma
ghiari, germani, de alte națio
nalități. Am mai spus și cu 
alte prilejuri, că tot ceea ce 
s-a înfăptuit în această parte 
g țării noastre este rezultatul 
tpuncii românilor, maghiarilor 
și germanilor, caro, veacuri 

de-a rîndul, au trăit și muncit 
împreună și, atunci cînd au în
țeles că soarta celor ce mun
cesc depinde dc unitatea lor, 
au luptat împreună și au obți
nut succese.

Aș putea spune că marile vic
torii pe care le-am dobindit în 
anii socialismului sc datorcsc 
tocmai acestei unități de ne
zdruncinat între români, ma
ghiari, germani și alte naționa
lități (aplauze puternice, pre
lungite).

Aceste rezultate adeveresc 
justețea politicii marxist-leninis- 
te a partidului nostru. Ele a- 
rată că bazîndu-nc pc învăță
tura marxist-leninistă, pe ade
vărurile ei general valabile, 
știm să găsim soluțiile care co
respund col mai bine condiți
ilor din țara noastră, să acțio
năm pentru asigurarea mersu
lui tot mai ferm și mai rapid 
înainte.

Doresc să spun aici, tovarăși, 
la această conferință, că Comi
tetul nostru Central apreciază 
in mod deosebit activitatea de
pusă dc organizația de partid 
din județul Cluj — detașament 
dc nădejde al partidului nos
tru, care desfășoară o muncă 
rodnică și care aplică cu fer
mitate linia stabilită de Con
gresul partidului, de Comitetul 
Central (vii și puternice a- 
plauze).

Cei 74 000 de membri dc par
tid din județul Cluj, birourile 
organizațiilor de partid, comite
tele de partid, comitetele muni
cipale și Comitetul județean des
fășoară o muncă rodnică : Comi
tetul Central dă o înaltă apreci
ere muncii întregului activ de 
partid din județul C'.uj și ii 
urează din toată inima noi și 
noi succese în activitatea sa 
(puternice aplauze).

Stimați tovarăși.
Cunoașteți prevederile pro

iectului de Directive cu privi
re la cincinalul 1971—1975 și 
direcțiile principale privind 
dezvoltarea economiei româ
nești pină în 1980. Acestea 
preconizează dezvoltarea eco
nomiei naționale intr-un ritm 
rapid. Nu doresc să mă opresc 
acum asupra lor. insă trebuie 
să subliniez că realizarea aces
tor prevederi va apropia mult 
România de nivelul țărilor 
dezvoltate din punct de vede
re economic, atît în ce privește 
industria, agricultura, învăță- 
mîntul, știința, cit și în ce pri
vește ridicarea bunăstării tutu
ror celor ce muncesc. Doresc, 
de asemenea, să subliniez că 
înfăptuirea programului pro
pus — pe care îl considerăm 
pe de-a-ntregul realist, iar dez
baterile din întreaga țară ade
veresc aceasta — cere o muncă 
intensă, eforturi susținute din 
partea tuturor comuniștilor, 
din partea întregului nostru 
popor. Chiar dacă ritmul de 
creștere a producției industri 
ale este, procentual mai mic 
decît cel pe care îl realizăm in 
actualul cincinal, totuși, ți- 
nind seama de nivelul superior 
de la care vom porni în 1971 
viitorul cincinal, rezultă că 
sint sarcini deosebit de mari 
și va trebui să acționăm cu 
toată hotărîrca, cu toată pri
ceperea. pentru a le înfăptui. 
Avem convingerea fermă că 
ceea ce ne propunem este pe 
deplin realizabil și că partidul 
nostru, clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, po
porul nostru, vor traduce in 
viață aceste planuri (aplauze 
îndelungate).

In această muncă uriașă, pe 
care o desfășurăm și va tre
bui iă o desfășurăm și in vii
tor. comuniștilor. oamenilor 
muncii din județul Cluj le re
vin. de asemenea, sarcini mari. 
Este adevărat, că planul cin
cinal nu este încă definitivat. 
Urmează ca. după Congres, pe 
baza directivelor, el să capote 
forma definitivă. Dar. chiar 
după prevederile orientative 
ale planului, județul Cluj va 
cunoaște o dezvoltare însem
nată, atit în industrie, cit și în 
agricultură. Noi avem convin
gerea că toți comuniștii, oame
nii muncii din acest județ, 
umăr la umăr cu oamenii mun
cii de pe întregul cuprins al 
patriei, nu vor rămîne mai pre
jos și vor căuta să ocupe un loc 
de cinste in rîndul județelor 
fruntașe (vii și puternice a- 
plauzc).

Desigur că. în vederea rea
lizării prevederilor proiectului 
de Directive, in cincinalul ur
mător sînt necesare măsuri ho
tărî te pentru a înfăptui in cel 
mai scurt Limo hotăririlo adoo- 
tate de Conferința Națională 
cu privire la perfecționarea și 
îmbunătățirea planificării și 
conducerii activității economi
ce și social-culturale. Aceste 
măsuri trebuie că creeze con
diții pentru participarea mai 
largă a colectivelor de oameni 
ai muncii din fiecare unilT.r. 
atit la luarea cit și la înfăptu
irea hotărârilor, la conducerea 
întregii activități socialo. In 

același timp, este necesar ca 
cei cărora partidul, statul, po
porul lc încredințează sau le 
vor încredința diferite munci 
in aparatul de partid și dc 
stat să manifeste mai multă 
operativitate și răspundere. 
Numai in aceste condițiuni vom 
avea garanția mersului înainte 
în mod tot mai hotărît și cu 
rezultate tot mai bune. Sintem 
ferm hotSrîți ca în cursul aces
tui an și al anului viilor să 
ducem pină la capăt înfăptui
rea holăririlor Conferinței Na
ționale, pentru a crea cadrul 
adecvat in vederea desfășurării 
unei activități mai bune în cin
cinalul următor (aplauze puter
nice).

Aceasta, insă, cere din par
tea dumneavoastră, din par
tea Comitetului județean, a 
Consiliului popular județean, 
a Comitetului municipal, a con
ducerilor de uzine și fabrici, a 
organizațiilor dc partid din în
treprinderi și din instituții, să 
acționeze cu toată fermitatea, 
să depună o muncă susținută 
pentru înfăptuirea pină la ca
păt a tuturor acestor măsuri. 
Trebuie să avem în vedere, to
varăși că noi avem de luptat 
cu o anumită mentalitate, cu o 
obișnuință de care unii oameni 
se dezbară cam greu; dar tre
buie să facem cu hotărîrc a- 
ccst lucru : trebuie înlăturat bi
rocratismul, o anumită delăsare 
care se mai observă la unii. 
Trebuie să promovăm în mun
că numai pe acei oameni caro 
pun mai presus dc orice inte
resele construcției socialismului, 
interesele clasei muncitoare, ale 
poporului. Numai cu asemenea 
cadre în toate muncile dc răs
pundere vom asigura victoria 
socialismului si comunismului 
în România (aplauze puternice).

Noi sintem intr-adevăr parti
dul celui mai profund umanism, 
un partid pătruns de o deose
bită grijă față dc oameni: dar 
tocmai pentru că sintem un a- 
semenea partid avem obligația 
de a veghea ca toți cei care 
sînt chemați să acționeze pen
tru înfăptuirea programului dc 
dezvoltare a României să fie 
oameni care fac totul pentru 
triumful acestui nrogram. A- 
ceasta nu înseamnă în nici un 
fel că desconsiderăm sau mi
nimalizăm în vreun fol rolul 
sau activitatea cuiva. Trebuie 
să acționăm după dictonul — 
care de altfel mi se pare că 
există cam la toate popoarele
— „Omul potrivit la locul po
trivit". Nu c nici o rușine, dacă 
cineva care a lucrat o anumită 
perioadă într-o muncă, la un 
anumit moment — fie datorită 
dezvoltării pe care o cunoaște 
societatea, fie altor cauze — nu 
mai poate să-și îndeplinească 
în condițiuni bune sarcinile ce-i 
revin în domeniul respectiv. 
Să-i mulțumim, să-i dăm toată 
stima, toată aprecierea noastră, 
dar să-l punem intr-o muncă 
mai potrivită. Și să promovăm 
în munca respectivă pe acei 
oameni care dovedesc că au ca
pacitatea de a asigura progre
sul. mersul hotărît înainte în 
toate domeniile de activitate. 
Numai așa vom da dovadă dc 
umanism, numai așa no vom 
îndeolini rolul de partid con
ducător al societății noastre so
cialiste (vii și puternice a- 
plauze).

Tovarăși,
Noi înconjurăm cu dragoste, 

cu respect pc comuniștii care 
în condiții grele, în anii ilega
lității au depus o activitate sus
ținută, au înfruntat teroarea, au 
stat în închisori, și-au pus in 
pericol ființa, iar unii și-au dat 
chiar viața pentru cauza elibe
rării patriei. Ii prețuim și acum 
chiar dacă unii nu mai pot să 
muncească la fel cum munceau 
acum vreo 20—30 de ani. Dar 
viața este viață, tovarăși — 
și legile naturii, biologice nu le 
putem deocamdată stâpini: tre
buie să știm să tragem conclu
ziile necesare, să îmbinăm just
— și așa face partidul nostru
— experiența oamenilor care au 
dus vreme îndelungată pe u- 
merii lor greul luptei cu elanul 
oamenilor care au crescut, care 
s-au ridicat în acești ani — nu 
atit din punct de vedere al 
vîrstei cit din punctul de ve
dere al cunoștințelor cultural- 
științifice acumulate. Numai 
îmbinînd în mod armonios a- 
ceste calități ale cadrelor noas
tre 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 pu
ternice).

Dati-mi voie să mă opresc 
pe scurt asupra altor aspecte 
ale dezvoltării noastre econo
mice. Tn primul rînd vreau să 
mă refer la nrogram u] de in
vestiții. După cum ați ci
tit in proiectul dc Direc
tive, investițiile in cincina
lul viilor se vor ridica la a- 
proapeSOO miliarde Ici. Sint ci
fre impresionante, dar care lua
te în sine nu spun insă totul. 
In spatele acestor cifre stau 

sutele de noi întreprinderi pe 
care urmează să lc construim 
în viitor, sulele dc uzine mai 
vechi caro vor fi reutilate și 
modernizate, stau irigațiile, vas
tele lucrări de modernizare a 
agriculturii, stau măsurile pen
tru dezvoltarea învățământului, 
științei, culturii, programul vast 
de construcții dc locuințe — 
circa 500 de mii dc apartamen
te — și atîtea alte măsuri de 
dezvoltare economico-șocială a 
țării, dc ridicare a nivelului de 
trai al poporului. Toate aces
tea ccr un marc volum dc 
muncă, cer mijloace materiale 
și tehnice, cer oameni. Avem — 
ce-i drept — rezultate bune 
în domeniul investițiilor; dar 
știți cu toții că există și unele 
lipsuri în acest domeniu. Chiar 
în județul dumneavoastră per
sistă o scrie de neajunsuri in 
felul cum șe realizează investi
țiile. 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 terme
nul planificat a tuturor para
metrilor proiectați. Există încă 
multă risipă dc materiale în 
construcții. Dc aceea, va fi ne
cesar ca încă de pe acum să 
luăm o scrie de măsuri pentru 
a îmbunătăți substanțial activi
tatea de realizare a programu
lui de investiții, să punem ca
păt practicilor dăunătoare do a 
incepc concomitent toate con
strucțiile, de a risipi materiale, 
forța de muncă și utilajele pe 
mii de șantiere sau, chiar în 
cadrul aceleiași întreprinderi pe 
toate secțiile și dc a prelungi 
astfel ani în șir darea în fo
losință a unor unități. Va tre
bui să facem o asemenea pla
nificare incit să asigurăm coh- 
centrarca eforturilor pe' princi
palele lucrări in cadrul ace
luiași obiectiv, să ne concen
trăm pe darea în funcțiune a 
unor secții sau a anumitor părți 
ale obiectivului respectiv care 
pot fi date eșalonat în produc
ție, și astfel să putem începe 
în cel mai scurt timp să reali
zăm producție, paralel cu a- 
ceasta vom putea apoi dezvol
ta și duce la bun sfirșit con
strucția întregii întreprinderi. 
Aceasta va crea condițiuni pri
elnice pentru folosirea mai ju
dicioasă a materialelor, utila
jelor, cadrelor, muncitorilor, a 
mijloacelor financiare. Aceasta 
va asigura, în același timp, 
creșterea mai rapidă a produ
sului social, a venitului națio
nal, va crea mijloace supli
mentare atît pentru dezvoltarea 
societății noastre, cit și pentru 
ridicarea nivelului dc viață al 
poporului nostru. Mă adresez 
comuniștilor din județul Cluj, 
conducătorilor de întreprinderi, 
activiștilor de partid, inclusiv 
Comitetului județean, de a ac
ționa, încă din acest an cu toa
tă fermitatea în această direc
ție; numai în felul acesta vom 
putea realiza în condiții mai 
bune sarcinile pe care le avem 
în acest domeniu, să asigurăm 
totodată și creșterea eficienței 
întregii activități economice. Le
gat dc aceasta, doresc să rea
mintesc că cheltuielile materiale 
sînt încă destul de mari, că 
sînt de asemenea mari consu
mul de materiale și materii 
prime, că avem în această pri
vință rezerve importante; tre
buie să acționăm cu toată ho- 
lărîrea in direcția reducerii 
cheltuielilor materiale, a con
sumurilor spre a asigura creș
terea intr-un ritm mai rapid 
a venitului național, și, deci, 
a mijloacelor financiare și ma
teriale de care va dispune so
cietatea noastră. Nici în ce pri
vește productivitatea muncii nu 
putem spune că stăm prea bi
ne. Am discutat ieri în cîteva 
întreprinderi din Cluj această 
problemă. I-am rugat pe tova
rășii respectivi să nu mai vor
bim în general despre creșterea 
productivității muncii, ci să'ne 
comparăm în mod concret cu 
uzine similare din străinătate, 
dc unde am adus utilajele și 
să introducem aceeași organi
zare, aceleași norme, aceeași 
disciplină în muncă. Pentru că 
nu este suficient să aducem ma
șini moderne la care în străi
nătate lucrează un singur om, 
iar noi să punem să lucreze la 
ele 3-4 oameni. Aceasta este un 
lucru cu totul nefiresc, nelo- 
gic; trebuie să punem capăt 
acestei stări de lucruri. Nu este 
nici, un pericol, că cineva ar 
nutea rămîne fără de lucru. 
Rllmiil de dezvoltare al econo
mici noastre este atît de- im
petuos. incit do pc acum sînt 
sectoare unde simțim lipsa for
ței do muncă, in timp ce in 
alto părți această forță do mun
că nu este folosită cum tre
buie. Este o necesitate a în
seși dezvoltării noastre viitoare 
dc a trece la măsuri hotărîte 
pentru folosirca cit mai rațio
nală a for'ci do muncă, pentru 
creșterea productivității muncii 
prin măsuri do mai bună orga-
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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
in municipiul Cluj

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

Tinerețea unui bătrîn oraș
Bătrîna cetate de pe malurile 

Someșului, ca de altfel fiecare 
așezare de pe cuprinsul patriei, 
a cunoscut în ultimul pătrar 
de veac'revărsarea fluxului de 
energii creatoare pc care po
litica marxist-leninistă a Parti
dului nostru comunist a adus-o 
în viața patriei. Străvechea lo
calitate. astăzi important cen
tru industrial, vatră a unei in
tense vieți spirituale, și-a spo
rii 'in anii edificării socialismu
lui resursele de creație, înscri- 
indu-și numele în Cartea de 
aur a izbînzilor poporului mun
citor Vechile sale virtuți au 
dobindit noi străluciri. Ca și o- 
dinioară. dar de pe trepte mult 
mai înalte. Clujul este astăzi 
unul dintre colo mai prestigioa
se centre ale producției de bu
nuri materiale și spirituale din 
țara noastră.
. Paralel cu dezvoltarea impe
tuoasă a industriei, a cercetării 
științifice, a învățământului, ar
tei și culturii, Clujul a cunos
cut și o puternică dezvoltare 
urbanistică. Pe harta orașului 
au apărut în ultimii ani noi 
cartiere de locuințe; altele și-au 
schimbat cu totul înfățișarea. 
Qrigorescu, Gheorghieni, Intre 
Ape -a sînt doar cîteva dintre 
noile zone urbanistice care au 
înfrumusețat fizionomia orașu
lui transilvan. Au fost înălțate, 
de asemenea, școli, spitale, po
liclinici și alto instituții social- 
cul turale.

îTovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit ide tovarășii Maxim Ber- 
ghiantg membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean, și Rcmus Bucșe, prim-se
cretar al Comitetului municipal 
Cluj al P.C.R., primarul muni
cipiului; a făcut un prim po
pas în cel mai mare dintre noile 
cartiere. Gheorghieni. Aici s-au 
construit în ultimii ani aproa
pe 6 000 de locuințe. Tn etapa 
finală, acest carljer va avea 
7 800 de apartamente, in care 
vor locui circa 35 000 dc oa
meni. Ei vor avea la îndcmînă 
complexe comerciale și de pres
tări de servicii, școli și alto u- 
nități social-culturale; o parte 
dintre acestea funcționează do 
pe acum.

In drum spre noul cartier, 
oaspeții străbat principale
le artere ale orașului. Tro
tuarele sînt înțesate de oameni. 
Tineri și vîrstnici, bărbați, fe
mei. copii aclamă trecerea 'ce
lui mai iubit fiu al clasei noas
tre muncitoare, a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din mașina 
deschisă, tovarășul Ceaușescu 
răspunde aclamațiilor. Numeroși 
cetățeni se apropie, string mina 
secretarului • general, îi urează 
sănătate și putere de muncă. 
Ca o marc de glasuri, se aude 
de pretutindeni „Ceaușescu, 
Ceaușescu". .Ceaușescu și po
porul !". Mașina este literal
mente acoperită de flori; u- 
neori, înaintează cu greutate 
printre clujenii care țin să spu
nă cîteva cuvinte oaspetelui, 
să-i strîngă mîna : „Mulți ani si 
sănătate, tovarășe Ceaușescu !". 
„Sfi ne trăiti. tovarășe secretar 
general!", „Vă dorim multă să
nătate spre binele României so
cialiste !". Tovarășul Ceaușescu 
dă mîna cu cetățenii, le mulțu
mește pentru urări.

Cartierul Gheorghieni. Ca în 
întregul oraș, locuitorii, con
structorii nu ieșit intr-un nu
măr impresionant în întâmpi
narea secretarului general al 
Comitetului Central al parti
dului. O mare de urale salută 
sosirea oaspetelui iubit. In 
persoana secretarului general
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al partidului, cetățenii văd 
chezășia continuării poli
ticii înțelepte a Partidului Co
munist Român, politică verifi
cată dc viață, în stare să asi
gure mersul viguros înainte al 
societății noastre socialiste, con
tinuarea șirului de victorii pe 
toate planurile dezvoltării socia
le, economice și culturale. în
făptuirea neabătută a politicii 
externe de apărare a cauzei pă
cii și socialismului.

Coloana se oprește în centrul 
cartierului. Tn fața unor ma
chete și schițe. directorul 
D.S.A.P.C. — Cluj. ing. Nicolae 
Bcuran, prezintă planul de sis
tematizare a municipiului, in 
curs dc realizare. Sc dau de
talii cu privire la amplasarea 
noilor obiective industriale, a 
așezămintelor social-culturale. 
a cartierelor dc locuințe. Sînt 
de remarcat grija, spiritul do 
răspundere pc caro arhitccții și 
inginerii din localitate lo-au do
vedit atunci cînd și-au îndrep
tat eforturile spre ridicarea u- 
nor ansambluri în așa fel incit 
demolările să fie reduse la 
strictul necesar.

Tovarășul Ceaușescu aprecia
ză pozitiv această preocupare și 
arată că în vechile cartiere, în 
loc să se recurgă la demolări 
nejustificate, este de proferat 
să se îmbunătățească condițiile 
locative prin introducerea ca
nalizării. prin executarea altor 
lucrări de ameliorare, de creș
tere a confortului. Lu
crările trebuie eșalonate în așa 
fel incit fondul locativ să se 
păstreze, să se mărească. Oaspe
tele apreciază, dc asemenea, 
tendința dovedită și la Cluj de 
a se construi ,pc zone, întrucit 
problemelor do organizare a 
șantierului — deci, implicit, de 
reducere a prețului de cost — 
li se dă. în felul acosta, o re
zolvare optimă.

O bună parte a discuției cu 
arhitecții, constructorii și edilii 
a fost consacrată aspectelor ri
dicate de diversificare a gradu
lui de confort în noile blocuri 
de locuințe. Tovarășul Ceaușes
cu a-recomandat studierea tu
turor posibilităților de îmbună
tățire a normativelor în vigoa
re, astfel incit noile apartamen
te să ofere locatarilor un con
fort sporit, fără creșterea pre
țului do cost prevăzut în de
viz.

Secretarul general este infor
mat despre perspectiva construi
rii unui nou cartier, Mănăștur. 
pe axa principală a orașului. 
Tovarășul Ceaușescu recoman
dă cu insistență utilizarea — 
atît în noul cartier, cil și în 

.cele care se construiesc în pre
zent — a procedeului de tur
nare la fața locului a marilor 
panouri prefabricate. Experiența 
mondială, sovietică, franceză, i- 
taliană, a spus tovarășul 
Ceaușescu, demonstrează efi
ciența acestei metode superioa
re din punct de vedere tehnic 
și economic.

Oaspetele își exprimă apoi 
dorința să viziteze cîteva din 
apartamentele date în folosin
ță. Parcurgînd prin mulțime o 
bună parte din cartier, tovară
șul Ceaușescu se oprește în fa
ța blocului nr. 58. Locatarii de 
la fiecare etaj îl invită să le 
fie oaspete. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu intră în apartamen
tul familiei Emil Cotu. timplar 
la Fabrica de mobilă „Liberta
tea". Oaspetele cercetează cu 
atent ie rezultatele muncii arhi
tect ilor și constructorilor. Nes
pus de bucuroși pentru această 
vizită neașteptată, pentru onoa
rea caro li se face, gazdele pro-

george-radu-chirovici 
MIRCEA S. IONESCU

• Continuare in pag. a 3-a

Tezele și proiectul de Directive 
in centrul dezbaterii 

conferințelor județene de partid 
înlr-o aiuriră înflătărală, 

taerinta tal» si-au împulwniiit 
Mi să propună Evului 
ui ha rtuurea tovarășului 
Hirolae (eausesru în talia de 

sertar general al (.(. al P.l. R.
Conferințele județene au ales 

delegații pentru Congresul al X-lea 
al partidului și au desemnat 

candidații pentru organele 
superioare de conducere 

ale partidului
Ieri s-au desfășurat in mai 

multe orașe ale țării — reșe
dințe de județ — conforințc 
extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid consacrate 
dezbaterii Tezelor Comitetului 
Central și proiectului dc Di
rective. precum și alegerii dc 
legaților pentru Congresul al 
X-lca al partidului. La aceste 
conferințe au luat parte dele
gați aleși in adunările și con
ferințele organizațiilor de par
tid din întreprinderi, instituții, 
din organizațiile dc partid co
munale, orășenești și rnunic 
pale — muncitori. ingineri, 
tehnicieni, țărani cooperatori, 
intelectuali, activiști dc partid, 
de stat, ai organizațiilor de 
masă și din economic. Au fost 
prezenți. de asemenea, nume
roși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, ai organelor locale de 
stat, ai organizațiilor obștești, 
cadre de conducere din între
prinderi, șantiere și instituții, 
oameni de știință, artă și cul
tură.

La conferințele județene de 
partid care au avut loc sim- 
bătâ au participat, luind cu- 
vîntul in concluziile dezbate-; 
rilor. tovarășii Nicolae Ceaușes
cu, la conferința organizației 
județene Cluj ; Ion Gheorghe 
Maurer — la municipiul Bu
curești : Gheorghe Apostol — 
județul Mureș ; Chivu Stoica 
— județul Prahova ; Virgil 
Trofin — județul Galați : Ilie 
Verdeț — județul Cataș-Scvc- 
rin ; Iosif Banc — județul Ma
ramureș.

Prin întreaga lor desfășura
re. prin cuvintul delegaților, 
prin hotăririlo adoptate, con
ferințele județene au reliefat, 
ca o trăsătură caracteristică ge
nerală. aprobarea unanimă, en
tuziastă, a însuflețitorului pro
gram de propășire multilatera
lă a patriei, jalonat de docu
mentele ce vor fi supuse dez
baterii și aprobării Congresu
lui al X-Ica al P.C.R. In ca
drul conferințelor a fost sub
liniată însemnătatea principială 
și practică a acestor documen
te, ilustrînd capacitatea parti
dului. a conducerii sale de a 
da răspunsuri juste celor mai 
importante probleme ale dez
voltării societății noastre, ale 
desăvârșirii construcției socia

Succes deplin 
lucrărilor Conferinței 
municipaie de partid!

Astăzi, în viața comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Valea Jiului are loc un eveniment politic de o excep
țională însemnătate. In sala mare a Casei dc cultură din Petro
șani iși desfășoară lucrările Conferința extraordinară a organi
zației municipale dc partid care dezbate Tezele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și proiectul Directivelor 
pentru Congresul al X-lea al P.C.R. privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976—1980.

Sutele de delegați — mineri, encrgeticieni. metalurgiști. 
constructori, filatori, activiști pe tărim obștesc, intelectuali — 
veniți la Conferință aduc cu ei. o dată cu mandatul acordat de 
adunările generale și conferințele extraordinare ale organiza
țiilor de partid din întreprinderi și instituții, cu prilejul dez
baterii istoricelor documente, mesajul vibrant al zecilor de mii 
de comuniști, al întregii populații a Văii Jiului de atașament 
fierbinte față de întreaga politică internă și externă constructivă 
și profund realistă a partidului, de aprobare unanimă a noului 
program de dezvoltare economică și socială a țării noastre, de 
ridicare a României pe culmile cele mai înalte ale progresului 
și civilizației.

Dezbătind documentele pentru Congresul al X-lea al parti
dului, Conferința extraordinară a organizației municipale de 
partid va face totodată bilanțul înfăptuirilor economice, sociale 
și spirituale petrecute in Valea Jiului in anii cincinalului actual, 
bilanțul transpunerii in viață a Directivelor stabilite de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. De la un capăt în altul. Valea Jiului a 
îmbrăcat haina primenitoare a schelelor șantierelor de construcții.

Tezele și proiectul Directivelor C.C. al P.C.R. pentru Con
gresul al X-lea, noul program de dezvoltare multilaterală a pa
triei noastre, au mobilizat puternic oamenii din Valea Jiului, 
dcclanșindu-le noi energii creatoare cu care iși aduc aportul la 
înfăptuirea politicii partidului. Sub conducerea organizațiilor de 
partid. în frunte cu comuniștii, colectivele de muncă clin mu
nicipiul nostru au realizat, peste sarcinile <le plan, in perioada 
trecută (lin acest un 19 473 tone de cărbune. 11 687 000 kWh ener
gie electrică, 3100 kg fire și fibre sintetice. 184 apartamente 
dind astfel viață angajamentelor luate in cinstea Congresului al 
X-lea al P.C.R. și a aniversării unui sfert de veac de la Eli
berare.

Animați (le dorința fierbinte de a-.și dezvolta realizările in 
cinstea Congresului și aniversării eliberării patriei, oamenii 
muncii din Valea Jiului si-au suplimentat angajamentele ini
țiale ce și le-au luat in întrecerea socialistă, hotărind să dea 
■peste plan 30 000 tone de cărbune brut, 50 000 tone cărbune net. 
3 500 kg fire și fibre sintetice, să obțină economii suplimentare 
la prețul de cost in valoare de 7 341 000 lei și beneficii peste 
plan de 7 649 000 lei.

Cu astfel de realizări, cu astfel de ginduri. plini de dragoste 
și încredere in politica înțeleaptă a partidului nostru și cu liotă- 
rîrea fermă de a munci fără preget pentru înfăptuirea ei, oame
nii muncii din Valea Jiului urează din adincul inimii succes 
deplin Conferinței extraordinare a organizației municipale dc 
partid.

liste în România. Conferințele 
(județene au prilejuit o puter
nică afirmare a unității și 
coeziunii tuturor comuniștilor, 
a oamenilor muncii de toate 
naționalitățile, a întregului nos
tru popor, in jurul conducerii 
partidului, al Comitetului său 
Central, in frunte cu tovarășul 

-Nicolae Ceaușescu.
Expunerile prezentate in ca

drul lucrărilor dc primii secre
tari ai organizațiilor de partid 
județene au înfățișat o imagi
ne grăitoare a puternicei efer
vescențe politice și în muncă 
cu care este întâmpinat in 
întreaga țară Congresul al X- 
lea. A fost relevată atmosfera 
plină dc clan, patriotic in care 
adunările și conferințele or
ganizațiilor de partid, precum 
și adunările populare organi
zate dc consiliile Frontului U- 
nității Socialiste, au exprimat 
adeziunea totală a comuniș
tilor, a tuturor cetățenilor ță
rii. fără deosebire de naționali
tate. față de documentele pre
gătitoare ale Congresului: 
s-a subliniat că în cadrul dez
baterilor au fost făcute nume
roase propuneri valoroase pri
vind Tezele, proiectul dc Di
rective, precum și activitatea 
organelor dc partid, de stat și 
economice, centrale și locale.

Caracterul dc lucru al con
ferințelor județene a fost mar
cat dc exigența partinică cu 
care a fost analizat stadiul în
deplinirii sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea și dc Con
ferința Națională a P.C.R.. de 
înaltul spirit de responsabili
tate cu care au fost dezbătute 
prevederile documentelor pen
tru Congresul al X-lea al par
tidului.

Conferințele județene au ex
primat sprijinul total al co
muniștilor, al tuturor cetățe
nilor, față de politica externă 
marxist-leninistă promovată cu 
consecvență neabătută de par
tidul nostru, politică la baza 
căreia se află dezvoltarea și 
întărirea relațiilor politice și 
economice cu toate țările so
cialiste. creșterea aportului la 
întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, solidaritatea cu toa
te forțele progresiste, antiim-

0 Continuare in pag. a 3-a
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Tină in anul 2046. in absența unor mă«uri drastice de 
salvare. Veneția nu va mai fi locuibilă, afirm a o comisie 
internațională de studii. De pe acum se spune că n cincime 
din clădirile orașului lagunelor nu mai merită să se nu
mească c«m» de locuit. Și in acest timp, se înființează corni*  
tele de salvare...

Mișcarea condusă de Tudor 
Vladimirescu se înscrie în șirul 
luptelor poporului nostru pentru 
eliberare de sub jugul exploa
tării. indiferent din ce parte 
ar fi venit ea. Izbucnită in Ol
tenia, mișcarea a avut un pu
ternic răsunet in inimile ar
delenilor. Sarcinile feudale! 
robota, dijma, p’ocoanele, la
• are se adaugă sarcinile fiscale 
către stat și conștiința unui des
tin comun făceau ca țăranii din 
Transilvania să vadă în mișca
re-., lui Tudor prilejul pentru 
realizarea dorințelor lor de li
bertate socială si chiar națio
nală.

Așezările din Valea Jiului, a- 
î.tzări de graniță ale imperiu
lui au cunoscut mai ales gre
utățile legate de serviciile pres
tate către armată. Tn primul 
rind trebuiesc amintite așa-zi- 
se?c „naturale* adică produse
le și munca pe care țăranii 
erau obligați să le presteze 
f.a’ă de armată. Dacă adăugăm 
„forspontul", adică cărăușiile 
pentru armată, vom înțelege că 
multe din zilele de lucru ale 
țăranului erau folosite pentru 
scopuri absolut străine lui. In 
plus de toate acestea, așezările 
din aceste părți mai aveau obli
gația ca in anumite perioade 
un număr de oameni să facă 
de o-iză la graniță.

Autoritățile vremii își dădeau 
scama că se află pc un vulcan 
gata să erupă, spectrul lui 
Horea fiind permanent în Ima
ginea nobilimii. Amintirea lui 
Horea era la fel de vie in min
tea. dar mai ales in inima fie
cărui țăran. Este semnificativă 
afirmația unuia în acest sens. 
„La o nouă răscoală a români
lor nu va mai fi ca in lumea 
lui Horea* lăsind să se înțe
leagă că vor lupta cu mai mul
tă hotărire pentru realizarea 
țelurilor lor, astfel că vestea 
despre mișcarea izbucnită din
colo dc munți nu putea consti
tui decit un îndemn și o 
speranță pentru țărănimea 
transilvăneană.

După cum se știe Tudor plea
că din București în noaptea dc 
18 spre 19 ianuarie 1821 cu o 
ceată de amăuți șî ajunge la 
Tîrgu Jiu la 21 ianuarie. Aici

in momentul cind iwi-sni 
propus. deloc timid. si intitu
lez astfel aceste notații, deși 
*tiam ci voi Ti categorisit — 
ți pc bună dreptate — drept 
făuritor de știri fanteziste, 
■măcinare, precum cindva »- 
plaudatul reporter caracialean. 
domnul Caracudi. mi bazam, 
cricit vi s-ar parca de surprin
zător carul, pe o afirmație sin-
< eră. O afirmație, insâ. pe care 
iubitorii... fotbalului, toți sus
ținătorii echipei maestrului O- 
zon. nu s-ar sfii s-o combată 
cu vehemență. Și cu argumen
te. Și sfi aducă in discuție lo
tul întărit a! dinamen iștilor 
buiure<tcni si pretențiile 
U.T.A.-ei ta menținerea supre
mației sj ambițiile rapidiștilor 
sau ale elevilor lui Covaci și 
Onisic. Și sâ rida. Dar Ic voi 
dovedi neîncrezătorilor, chiar 
în rindurile care urmează că. 
*.«-• cum glâsuicstc înțelepciu
nea populară, cine ride la ur
ma... departe ajunec ’ Nu voi 
reuși ’ Eu sini sigur că da. 
Pentru că nu Peron eseu. Gcor- 
gevici. Talpai. Libardi si cei
lalți si-au propus, acum Ia în-
< eput de nou drum, să ajungă 
peste un an primii la potou 1 
Nu. Dacă vom afla de vreo 
intenție. în acest sens, a fot
baliștilor de Ia Jiul, fiți siguri 
că nu mm intirzia să v-o co
municăm. Atunci cine cutează 
să susțină că. in viitorul cam
pionat. Jiul v a ..trage" pentru 
cucerirea ..galoanelor" celor 
mari ? Nimeni altcineva decit 
prof. Eugen Bartha, antrenorul 
echipei de handbal feminin— 
-Jiul". Da. da. clubul petroșă- 

ncan «Jiul" .se va întări. înce- 
pind cu viitorul sezon eompe- 
liționai. cu o noua secție: 
handbal.

Do ce sj cute '•-a ajuns ca 
fosta echipă a Școlii sportive 
si ulterior, a clubului studen
țesc ..Știhita", să activeze în 
curînd in cadrul cunoscutei a- 
sociații sportive „Jiul" ?

Inul trecut, intr-o teofărirc 

„Jiul" tinteste locul 1!
comună a C.N.E.F.S. și a Mi
nisterului lnvățămîntului se 
preciza că secțiile de perfor
manță la jocuri sportive din 
cadrul liceelor cu programe 
speciale de educație fizică și 
școlilor sportive, inccpind cu 
campionatul 1969—1970 vor ac
tiva in exclusivitate in divizia 
națională școlară și de juniori. 
De ce? Pentru că foarte mul
te echipe școlare activau — și 
nu fără succese — în cam
pionatele de seniori, impictind 
(după unii) creșterea și dez
voltarea echipelor. S-au înfiin
țat. deci, diviziile școlare. Ini
țiativa trebuie salutată pentru 
că e cit se poate de v aloroasă. 
De aici, din licee și școli spor
tive, s-au ridicat, se ridică și 
vor continua să umple go
lurile secțiilor de performanță 

ale marilor cluburi autentice 
talente. Pentru ca orașul Pe
troșani s« nu piardă locul (și 
echipa) in divizia II. ou fără 
a inlioipina oarccari rezisten
țe. prof. Eugen Bartha a ob
ținut aprobarea transferării e- 
cbipei de handbal divizionare 
de la Școala sportivă la Știin
ța. Clubul studențesc petro- 
săncan n-a fost insă prea pre

gătit pentru a suporta cheltuie
lile in plus, așa că, după cî- 
teva luni, obținîndu-se nu nu
mai aprobarea conducerii clu» 
bului Jiului și a C.J.E.F.S.-ului 
dar si... convingerea că totul 
nu va fi decit în favoarea 
creșterii prestigiului sportului 
Văii Jiului s-a hotărît afilie
rea echipei de handbal „Știin
ța" la ..Jiul". Și-accasta nu-i 
puțin.

— Cum se simt fetele ca.... 
Jiuliste ? — l-am interpelat, 
dăunăzi pc Eugen Bartha.

— Excelent. Vom avea (le-a
cuma, o bază sportivă cores
punzătoare. ni se vor îmbună
tăți condițiile materiale. Fetele 
sînt hotărite să nu tragă îna
poi clubul ci să-i întărească- 
numele.. Echipa de handbal 

Jiul va fi prima echipă sindi
calistă feminină din Valea Jiu
lui. Și asta ne obligă. Ne vom 
întări lotul. Mături dr Ma
riana Căfuțoiu. Tudor Alis. Lia 
Rarabas. Mia Domsa. Ev» Măn- 
diță. Ev a loncscu. Estera Ic- 
renezi, Ana Maier. Sevastița 
Tamazi, Clara Bodnar. vor 
mai apare Lîa Șuvoială (portar), 
Elena Munteanu, Sanda Ne
meș. Maria Ghiță. plus dintre 
cele in dreptul cărora deocam
dată am pus semnul întrebă
rii (Aiureșan. Szolga și Savin) 
și... încă citcva promisiuni.

Și-atunci, după co-ani aflat 
lotul și data revederii pentru 
începerea pregătirilor (21 iulie), 
am pus întrebarea din răspun
sul căreia ulterior ani extras 
titlul de față:

— Care-i ținta noii echipe a 
Jiului ?

— V-o spun, dar rămine in
tre noi : vizez locul 1. Și dacă 
— deși vom avea asigurate 
tonte condițiile și mă voi baza 
pe o voință unanimă de a con
firma așteptările, a întregului 
lot de jucătoare — nu vom 
reuși să promovăm în A, an
trenorul Bartha va™ părăsi 
handbalul !

Nu știu de ce-am divulgat 
secretul ! Nici nu încerc să 
mi-1 explic. Poate pentru că-mi 
plac oamenii curajoși, între- 
pizi, holărîți ! Poate pentru a 
stîrni senzație. Sau poate pen
tru că doresc la fel cu toți 
iubitorii sportului din Valea 
Jiului, ca afirmația antrenoru
lui Bartha să devină realitate. 
Poate, poate—

V. TEO DORESC U

Griji la 
F a nația _>

Venețienii se întreabă ce au 
făcut numeroasele comitete și 
grupuri și dacă in general are 
vreun sens să se discute pro
bleme care, la actualul nivel al 
științei, sini sau par a fi inso
lubile.

Pe lingă temeiurile geofizice. 
Ia care oamenii nu au adus 
nici o contribuție — extinderea 
zonelor ghețurilor polare, care 
fac să crească suprafața ocea
nelor — și altele la care parti
cipă și oamenii — scufunda
rea suprafeței terestre din cau
za consumului crescînd de apă. 
gaze naturale, petrol — există 
o explicație concretă : potrivit 
părerii unei comisii internațio
nale. iniile de fînlîni arteziene 
sînt cauza scufundării tot mai 
pronunțate a fundului lagunei. 
Echilibrul dintre natură și ac
tivitatea omului este rupt, și 
rezultatul se constată în unități 
de măsură. Veneția se scufun
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dă cu 20 cin intr-un secol, iar 
accsj ritm se accelerează.

Cine se mai poate azi opune 
atotputerniciei industriale? In 
consecință, apele care spălau 
înainte bancurile de nisip, gă- 
sindu-și astfel o cale naturală 
de ieșire la marc, curg acum 
îmbibate de petrol si reziduuri 
prin oraș și murdăresc piețele 
și străzile. Marghera, bogata 
fiică industrială de pe continent 
a Veneției, care. în intenția 
creatorilor, urma să dea piinc 
orașului-mamă și să-l scutească 
de mizeriile spațiilor industria
le. suflă din cele 211 coșuri ale 
rafinăriilor ei exalații sulfu
roase otrăvite, care mănincă 
marmura, monumentele de artă 
și clădirile.

Experții se gindesc asiduu 
cum să salveze Veneția. Acum 
se adaugă o altă întrebare, nu 
mai puțin importantă : cum pot 
fi salvați venețienii ? Locuitorii 
își părăsesc orașul care se scu
fundă, încheind astfel un cerc 

vicios: ci pleacă deoarece ra
sele lor se dărîm;i: iar casele se 
dărimă rapid și iremediabil 
pentru că locuitorii lor |c pă
răsesc.

Marele exod pe continent a 
început in anul 1951, tind Ve
neția mai număra încă 191 OM 
de locuitori. Astăzi sini 114 000. 
Venețienii, mai cu seamă cei 
tineri, își părăsesc orașul pen
tru că el nu Ic oferă dc lucra 
și nici locuințe nnnyvesfi.

Din cele 10 000 de noi apar
tamente prevăzute să fie con
struite. conform necesităților, 
s-au clădit 2 700. Multe paliile 
și casc sînt goale. In schimb, 
la Veneția sînt cele mai ridi
cate chirii din întreaga Italie. 
Orașul imhătrineșfr. In ultimii 
15 ani. virsta medie a locuito
rilor a crescut cu 1 ani. în 
timp ce sporul natural al popu
lației a scăzut cu 12 la mie. 
Planurile si cuvintele mărețe 
abundă. Toți vor să salveze Ve
neția : industriașii, po'itidcnii, 
oamenii cultură. Dar pînă 
acum ei nu rămas doar la 
vorbe. Chiar și cel mai frumos 
s» mai rațional plan — acela 
dc a face din Veneția un cen
tru de studiu mondial, cu inst:- 
tute. facultăți, conservatoare a- 
menajate în palatele astăzi goa
le si un oraș al tineretului din 
toate țările, care să însufle
țească orașul șî in (impui iernii 
— a rămas 1» • pro
iect.

Bienalele, festivalele. expozi
țiile și restaurările, riscă să as
cundă destrămarea celui mai 
frumos oraș al lumii. Doar în 
ochii dornici de frumusețe ai 
turiștilor, el se mai etalează 
majestuos. Pentru locuitori, săi. 
Veneția decade.

A. S.

minerilor
din

In urmă < u o lună de zile, 
din inițiativa comitetului de 
partid al minei, a comitetului 
sindicalului minier și cu spri
jinul conducerii exploatări, a 
luat ființă in Lupeni o for
mație corală compusă din 60 
de persoane, salar iuți ai ex
ploatării miniere.

Sub conducerea dirijorului 
voluntar Nucă Ilari»», forma
ți.i corală pregătește o scrie 
dr lucrări fie valoare. între 
care „Republică măreață va
tră” de I Chirescu. „Noroc 
bun* * de Gh. Danga. „flora 
Unirii*  do A. Flo- '‘ip.ieh'T. 
„Pui de lei" de I Brăli- 
;mn. „Glorios partid*  de M. 
Neagu. precum și „Imnul 
minerilor*,  lucrări 'U care 
va contribui. desigur, la 
rru-.ii.rj soect !C'«J:i|ui ce se v.l_ 
da în cinstea Zilei minerului. 
Intre coriștii caro au depus 
nmlto strădanii pentru conso-

'. rca formației din care fac 
- <rlo i’”intim pe Crainic 
Maria. Haiduci Viorica. Polric 
Regbîna. Kramer Erika. Bur
ice Eliza Ambrus Felicia, 
Varga Alexandru. Pavel 
Gheorghe. Bcnedek Paul. Col- 
țan Marin și alții.

Ecoul mișcării lui 
Tudor Vladimirescu

Pele contribuabil
Steaua de primă mărime a fotbalului sud-amcrican. bra

zilianul Edson Arantes Do Nacimento. sau mai pe scurt Pele. 
este un contribuabil foarte prețuit de statul brazilian. Anul 
acesta el va trebui să plătească fiscului 160 000 cruzeiros. 
Această sumă este partea ce-i revine statului din tot ceea ce 
ciștigă Pele, în primul rind ca fotbalist, dar și din contractele 
publicitare, onorariile sale ca actor de televiziune șî bene
ficiile realizate ca om dc afaceri.

ridică pe Dinicu Otetelcșteanu, 
unul din ispravnicii județului 
Gorj și cu ajutorul acestuia el 
aprovizionează și întărește mî- 
nâstirea Tismana, făcind din ea 
unul din principalele puncte de 
rezistență în eventualitatea unui 
atac turcesc.

Mînăstirea Tismana fiind așe
zată în imediata apropiere a 
pasului Vilcan autoritățile din 
Transilvania văd în aceasta un 
mare pericol și mai ales autori
tățile locale. însuși comitetele 
din Deva simțindu-se obligate 
să intervină și să ia măsuri 
militare speciale. Astfel că pe 
graniță erau masați 60 de gră
niceri (față de 30 cit erau în 
mod obișnuit) și 24 de plăieși 
(localnici obligați la paza pe 
graniță). Cu toată această pază 
triplată cornițele solicită trimi
terea de noi unități militare 
pentru asigurarea graniței. In 
plus in toată Valea Jiului sînt 
plantate prăjini de alarmă care 
se continuau în interiorul comi
tatului pină în valea Hațegu
lui și mai încolo pină la Răcăș- 
tîe.

Teama autorităților locale și 
centrale .și măsurile speciale 
mai severe aici in Valea Jiului, 
decit în alte trecători spre Ța
ra Românească se explică in 
parte prin imediata apropiere 
a mînăslirii Tismana. principa
lul punct de rezistență al pan
durilor lui Tudor dc graniță. 
Trebuie insă adăugat faptul că 
autoritățile erau informate că 
Tudor ar fi intenționat -»a in 
cazul unui eșec și nu ar fi 
putut să se retragă in Rusia, va 
trece in Transilvania prin oa
șul Vilcan. Și mai mult neli
niștea autorităților și nobilimii 
era alimentată de unele infor
mații potrivit cărora Tudor „ar 
fi dat deja de știre printre oa
menii detașamentului său re
voluționar că in continuare, du
pă ce lotul va fi pregătit de 
prietenii săi din Transilvania și 
cind va veni momentul iportun. 
se vor alătura cauzei sate și 
oamenii asupriți din această 
tară, pentru a-și apăra drepturi
le umane*.

AL ANDRITOIU 
M. CERGHEDEAN

Arhivele Statului — Deva

Discutind posibilitatea unui 
zbor cosmic, profesorul ameri
can Charles Goddard aprecia 
în 1929 că acesta, din punct de 
vedere teoretic, ar fi posibil, 
dar practic greu de realizat din 
cauza costului prea ridicat. A- 
proape ...un milion de dolari. 
Profesorul se înșela însă cu a- 
precierca sumei: cu patruzeci de 
ani mai tirzîu, numai pentru 
programul de debarcare pe Lună 
s-au cheltuit peste 2 miliarde 
dolari. O ipoteză, o idee „fante
zistă*  pentru anul 1929 a deve
nit in 1969 o realitate.

Cine ar fi crezut la începutul 
acestui secol că se vor purta 
haine realizate din fire și fibre 
sintetice ?

Astăzi aproape că nu mai c- 
xistă gen de țesătură care să nu 
fie realizat din fibre sintetice. 
Lina, mătasea, bumbacul fac 
tot mai mult loc noilor produse 
de sinteză, cum ar fi fibrele 
polinitriJacrilicc (PNA). fibrele 
pe bază de poliamide etc.

Atunci cind savanții și tehno
logii anunțau începerea unei noi 
ere, era sintezelor, s-a acreditat 
ideea că. chiar dacă se pol sin
tetiza fibre textile sau medica
mente, va mai rămîne un dome
niu inaccesibil sintezei : ali
mentația. Petrolul, gazele natu
rale și alte materii prime dintre 
cele mai variate au căpătat des
tinații noi, cu totul nebănuite.

In urma unor cercetări înde
lungate, oamenii de știință 
anunțau cu cîtăva vreme în ur
mă realizarea unui fel dc car
ne sintetizată din boabe de faso-

Privind de pe dealurile Petroșaniului.

la dejun 
avem... 

Ulei
Ie soia. Apoi, aveau să anunțe 
descoperirea unui procedeu de 
sintetizare a laptelui direct din 
iarbă...

Asaltul sintezei asupra ali
mentelor a început

Medici igieniști specialiști în 
domeniul alimentației, chimiștii, 
ingineri, s-au angajat înlr-o 
pasionantă cursă pentru desco
perirea de noi mijloace de spo
rire a hranei.

Datorită caracterului lor foar
te complex proteinele, compo
nentul de bază al alimentelor, 
sînt greu dc sintetizat. Aparatu
ra complicată, randamentul scă
zut, tehnologia dificilă, au făcut 
ca ideea producerii pe scară in
dustrială a acestora să fie pri
vită cu multă rezervă. De cu
rînd, insă, gigantica companie 
petrolieră „American Petroleum 
Co.*  a anunțat că este pe punc
tul de a realiza un procedeu 

industrial de obținere a prote
inelor din... țiței. Pentru aceas
ta se folosesc microorganisme 
care sintetizează proteinele din 
petrol in organism. Puse intr-un 
amestec de petrol, apă de mare 
și „îngrășăminte*,  aceste micro
organisme reușesc să sintetize
ze un fel de proteine care pot 
fi Tolosite la ameliorarea furaje
lor. Acest procedeu va fi curînd 
experimentat și pe scară in
dustrială.

Un alt procedeu dc sinteti
zare a proteinelor din petrol se 
(cazează pc folosirea celulelor 
dc drojdie de bere.

Puse in mediu de azot, fos
for și dextrozâ, celulele dc droj
die de bere se multiplică in
tr-un ritm foarte rapid. Trecu
te apoj intr-un mediu de cultu
ră compus din hidrocarburi, 
azot și alte substanțe, celulele 
amintite realizează sinteza pro
teinelor. Spălate și uscate, ce
lulele de drojdie de bere conțin 
50®/« proteine. In afara conți
nutului de proteine, drojdia de 
bere tratată în acest mod con
ține și o mare cantitate de vi
tamine, în special din comple
xul vitaminelor B. Randamentul 
acestui procedeu este mai mult 
decit satisfăcător : la un consum 
de o sută de grame dc hidro
carburi se obțin o sută de gra
me de proteine.

Și aceste proteine, sînt folo
site deocamdată la îmbunătăți
rea hranei animalelor.

Cercetătorii din acest sector 
al viitorului sînt optimiști. Ei 
speră să poată realiza și un pro
ces tehnologic de sintetizare a 
proteinelor pentru obținerea de 
produse destinate alimentației 
umane.

In urma calculelor făcute s-a 
constatat că rezervele de petrol 
destinate utilizării lor în do
menii devenite deja „clasice*  
nu vor fi afectate decit în mică 
măsură dc producerea pe scară 
industrială a proteinelor din pe
trol. Punerea in funcțiune a u- 
nor „fabrici" de proteine este 
însă o problemă a anilor viitori.

Probabil că ziua, anticipată 
de caricaturiști, în care ni se va 
spune „azi avem la masă frip
tură de țiței și .salată, iar la 
desert compot", nu este chiar 
atit do îndepărtată.

In orice caz, cercetătorii din 
multe țări depun eforturi susți
nute pentru realizarea de noi 
prodYise alimentare, de noi mij
loace de combatere a ceea ce 
constituie una din tarele lumii 
contemporane — foametea cro
nică, care afectează regiuni mari 
ale Pămîntului.

Fire de nisip
• îndrăgostiți! se plimbă 

prin ploaie, sperind să li se 
spele păcatele.
• îmi pot arunca privirea 

pe fereastră chiar dacă a- 
ceasta e închisă.
• Cu toate că nu le cîntă 

nimeni, razele de soare sînt 
jucăușe.
• Iubirile marinarilor sînt 

ca nloile de vară : intense și 
trrojtnare.

9 Pisica fuge după șoareci 
sau șoarecii fug de pisică ?

9 Liliecii zboară după su
nete iar prostul după capul 
lui.

A Capra și varza totuși se 
imnacă : in oală.

Numai dacă are mașină 
femeile nu-i observă chelia.

M. MUNTEANU

ANECDOTE
McLaren și McEvans își 

ciocnesc mașinile. McEvans este 
rănit și leșină. El stă întins pe 
o pătură în nesimțire. Sirena 
ambulanței care sosește in 
mare grabă, îl trezește și el în
treabă, buimac :

— Cc-i cu tărăboiul ăsta ?
— Crucea Roșie — ii răspun

de cineva.
— Doar le-am dat deja o dată 

azi dimineață — spune scoția
nul, furios și cade din nou in 
nesimțire. • ♦ •

ȘOFERUL către clientul care 
coljoară din taxi :

— Cei 15 cenți pe caro mi 
i-ați dat bacșiș sînt o jignire, 
domnule.

— Și do co, mă rog ?
— Păi. trebuia să-mi dați cel 

puți" :ncă 15.
— 1 'no ce este, dragul meu, 

n-aș fj vrut să tc jignesc de 
două ori. • ♦ •

IN CASA unui milionar nă
vălește un tînăr cu un pistol în 
mînă:

— Domnule, o iubesc la ne
buni'» pc fiica dv. — spune el 
și îsi duce pistolul la tîmplă. 
Dacă nu-mi acordați mina ei, 
mă veți avea po conștiință.

— Dar cu nu am nici o fiică, 
domnule !

— Scuzați, vă rog. Am fost 
greșit informat...• ♦ •

UN ZIAR din Oklahoma a pu
blicat următorul anunț :

„Aseară am pierdut pe Time- 
Square un porlmoneu din piele 
de crocodil, continînd diferite 
acte și 1 000 dolari. Rog pe cel 
ce l-a găsit să-și păstreze port- 
moneul. să arunce actele și 
să-mi restituie banii, aceștia 
fiind o amintire scumpă de la 
mama mea* • ♦ •

CEASORNICARUL: Ceasul
dv. are arcul slăbit Trebuie să-l 
întoarceți de două ori pe zi. 
Clîentul-medic : înainte sau 
după masă ?

• ♦ •
DOI PRIETENI se întîlnesc 

pe stradă :
— Poți să-mi împrumuți 100 

de coroane ?
— Cu plăcere, dar după ce mă 

întorc de la Praga.
— Și cînd te întorci de Ia 

Praga ?
— Deocamdată nu știu cînd 

am să plec...

l'oto: A. RIEGELHAUPTHei, tinerețe, linerețel

: Perspectivele anului 2000: 
Orașele

î viitorului i 
■ ■ ■■■■■

Senzaționalul unui nou eveniment vine aproape dc fiecare 
dată să definească secolul, fie că este vorba de succesul traî}^- 
plantărilor de inimă sau de realizarea zborurilor cosmice șj cite 
alLe minuni pentru acest intr-adevăr uimitor veac în care trăim. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că valoarea unei astfej de încer
cări a omului de a-și depăși propria condiție o măsurăm m 
timp. în energia ce se cheltuiește, în ultimă instanță in bine
facerile pentru om. Un exemplu ni-1 oferă in acest sens stră
daniile savanților și arhitccților pentru viitorul populației- gene
rației de mîine.

Creșterea numerică a populației globului jiămințcsc pune pro
bleme din ce în ce mai mari oamenilor dc știință din întreaga 
lume, mai ales in ce privește găsirea unor noi surse de hrană, 
precum și a spațiului de locuit. Pentru a face față necesități
lor anului 2 000, Specialiștii studiază soluția orașului în spațiu, 
in foarte multe \ariantc ; orașul butoi, orașul in X ; se vor
bește de orașul atomic, orașul subteran sau acustic. La ela
borarea unui astfel dc oraș marin lucrează in momentul de 
față un grup de specialiști britanici in urbanistică. Planul lor 
privește construirea unei ..cetăți marine” la 24 kilometri ue toas
ta răsăriteană a Angliei in regiunea Hcisborough Tai!. Studiile 
și cercetările făcute au arătat că construirea unei astfel de ..in
sule artificiale" este perfect posibilă și realizabilă. In această 
regiune adincimca mării nu depășește nouă metri. Sub acea-eă 
parte a platoului continental se află, de asemenea, marele zăt a- 
mint de gaze naturale dc Ja Hewctt lare va putea fi folosit drept 
principala sursă do energic pentru aprovizionarea noii msule. 
Struct.ira noii cetăți marine va consta dintr-o coroană de stâlpi 
de beton adine implintați in nisipul mării avind • înălțimea a 
suprafața apei a unui bloc cu 16 etaje. Acest zid \a avea mi
siunea de a proteja cetatea de intemperiile vremii și furiile a- 
rii. In concepția arhitccților. spațiul dinti'e stilp’.i care vor fora-a 
zidul protector va fi folosit pentru amenajarea de a; artarnei. e 
pentru 21000 de persoane, ateliere, laboratoare și alte clădiri suo 
formă dc terasă. Magazine, școli, cafenele și r stamante \or 
întregi această grandioasă construcție.

Considerentele i-au făcut pe ..vizionarii" celui du-al tr< :lca 
mileniu să construiască o astfel de cetate in plină atare ini -o 
concepție determinată de necesitatea folosirii unei i>ărți a su
prafeței globului terestru acoperită eu apă. Dacă previziunile 
O.N.U., potrivit cărora populația globului pămîntesc se va dubla 
pină in anul 2005 se vor adeveri, găsirea unor noi posibilită'-i 
de folosire a spațiului ocupat in prezent de ujjâ va deveni tot 
mai presantă. Construcția unei astfel de .avlăți marine" va ri
dica, desigur, multe probleme. Una dintre ele, care preo- u â 
pe savanții britanici este apa potabilă. Există și o rezolvare de 
principiu prin construirea unor bazine dc desalinizare a ap î 
marine.

Noua ..cetate marină" din Anglia nu va fi o colonie iz ..'ă 
în mijlocul vastei întineri de apa. ..Cetatea" de la ITaisbarouga 
va fi legată de orașul Great Yarmouth printr-uri serv: iu regulat 
de acroglisoare pentru mărfuri și de heliobuze pentru pasageri. 
Locuitorii acestui oraș al viitorului vor putea să-și parcheze 
mașinile la unul din garajele aflate la Yarmouth.

Ținînd cont de reputația nu prea blindă a Mării Nordului, 
deseori frămîntală <le furtuni, forma bazei noii cetăți marine 
a fost astfel concepută pentru a oferi maximum de prop ț>e 
împotriva capriciilor mării. Una din principalele preocupări •• :e 
administrației cetății viitorului va fi împiedicarea poluării aeru
lui. Pentru aceasta, transportul in comun se va face cu ajutor 4 
autobuzelor electrice, care vor avea avantajul ră nu vor emana 
nici o substanță nocivă, și in plus, zgomotul va fi înlăturat ■ u 

- dvsâvîrșire. Va fi unul din marile succese ale științe i dc a s â'.a 
pe Gumeni de acest flagel caic se numește... zgomot.

Noile orașe ale viitorului vor fi un rod ul dezvoltării șt 
ței. Ele vor schimba lucrurilor modul ale viață. Cetățile un; • r 
ce vor veni vor fi un fel de cămine gigantice, legate organ eu 
centrele culturale, industriale, vor fi orașe noi, ute de i 
sități noi pentru oameni noi.

Arici vegetal N. B.
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nîzare a muncii, do mecanizare 
și automatizare n proceselor tic 
producție.

In viitorul cincinal prevedem 
măsuri serioase pentru ridica
rea nivelului dc trai al po
porului. Desigur și in acest do
meniu procentele in sine sint 
mai mici dorit în actualul cin
cinal, dar avjnd in vedere baza 
de la care se pleacă, ele sint 
eu mult mai mari: creșterea 
absolută este superioară celei 
• are se realizează in acest cin- 
f inal — ceea ce va asigura con- 
dițiuni de viată mult mai bu
ne întregului nostru popor.

Doresc să pun in fața confv- 
rintei de partid, a tuturor comu- 
r.ivtilor, a activiștilor dc par
tid și dc stat cerința dc a ma
nifesta mai multă grijă și so
licitudine pentru nevoile oa
re vn il or muncii. în aceste două 
zile m-.nm intilnit cu zeci dc 
mii dc cetățeni, «am primit 
scrisori din partea locuitorilor 
n .Jdoțului Cluj M-am uitat 
prin cîteva. Este adevărat, 
uncie dintre ele exprimă bucu
ria și satisfacția pentru felul 
cum partidul nostru înfăptu
iește politica sa internă și ex
ternă : dar sint multe scrisori 

■ arc se referă la o scrie de 
probleme privind viața cetâțe- 
r.ilor. Din sondajele pe care 
le-am făcut, majoritatea aces
tor scrisori se referă la locu
ințe. Dar sint unele scrisori 
care se referă la probleme ce 
puteau fi rezolvate cu ușurin
ță dc organele locale, dacă ar 
fi existat ceva mai multă aten
ție față de ele. mai multă grijă 
pentru soluționarea lor. Între
gul nostru activ dc partid, toți 
tovarășii noștri, trebuie să acor
de mai multă atenție acestor 
probleme, să înțeleagă că în
treaga activitate a partidului 
nostru, a organelor noastre de 
stat, este închinată tocmai fău
ririi fericirii oamenilor, rezol
vării problemelor lor. Să cău
tăm să soluționăm aceste pro
bleme. iar atunci cînd ele nu 
pat fi rezolvate, să discutăm 
eu oamenii, să-i lămurim, să le 
explicăm cauzele: să căutăm să 
realizăm și în această privin
ță încrederea și strînsa unitate 
'intre comuniști și toți oamenii 
muncii, pentru că numai în fe
lul acesta organizațiile do partid 
și de stat își vor putea desfă
șura cu succes activitatea lor.

Desigur, tovarăși, ne gindim 
să construim mai multe locuin
țe in viitor — și nu vreau să 
anticipez prea mult în această 
privință : va trebui să analizăm 
eu mai multa atenție dezvolta
rea pe care a cunoscut-o Clu
jul. perspectivele sale de viitor, 
pentru a asigura un fond de 
jpcwițe corespunzător și a sa- 

în condiții mai- -bMfte 
pțp oamenilor muncii. îm- 

V-nînd această preocupare a 
statului cu sprijinul dat ce
tățenilor pentru a-și construi 
locuințe pronrri. Doresc să sub
liniez aici. că. numai cu mijloa
cele statului, nu vom putea să 
ncouerim tot necesarul de locu
ințe: irebuie să sprijinim în 
măcnră tot mai însemnată pe 
cetățenii care vor să-ci con
struiască locuințe cu fonduri 
proprii.

Aș dori, tovarăși, să spun 
cileva 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 pentru 
partidul nostru că în timpul re
lativ scurt, care a trecut de la 
eliberarea țării, am lichidat 
moștenirea grea lăsată de regi
mul burghezo-moșieresc in do
meniul culturii, ca și în alte 
domenii de activitate, că am 
realizat învățămintul obligatoriu 
de 8 ani și trecem în acest an 
la învățămintul de 10 ani, că

Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu in municipiul Cluj
♦ ' rjnore din pag. 1 

in Clujul științific și cultural

poate fi comparat cu învăță
ri untul din țările avansate din 
punct de vedere al numărului 
de studenți -și al unor rezultate 
calitative. Cu toate acestea, a- 
vcm încă multe dc făcut în a- 
ceste domenii. Nu mă refer n- 
cum la problemele învățămin- 
tului, pentru că le-am discutat 
de multe ori cu tovarășii care 
se ocupă dc acest sector și le 
vom dezbate și la Congres. Do
resc numai să subliniez că prin 
educarea socialistă și comunistă 
a oamenilor muncii și a tine
retului, noi înțelegem în primul 
rînd a acționa pentru ridicarea 
nivelului general de cultură al 
poporului nostru.

Noi concepem educația comu
nistă nu ca simplă însușire a 
unor teze generale despre co
munism sau a unor hotărîri, 
care își au și ele importanța 
lor, ci ca asimilarea a tot roca 
ce a croat mai bun omenirea 
pină acum în toate domeniile 
•unoaștorii — atît în științele 
tehnice cît și în cele umaniste. 
Numai însușirea n tuturor a-

<tor cunoștințe poate să diuă 
la formarea omului societății 
socialiste și comuniste, multi
lateral dezvoltat, cu o înaltă 
cultură, in stare să înțeleagă 
desfășurarea evenimentelor și 
să acționeze în concordanță eu 
cerințele legilor dezvoltării 
societății. Dc aceea acordam un 
mare rol invățămîntului, între
gii activități pe care o desfă
șoară instituțiile noastre de stat 
chemate să înfăptuiască politi
ca partidului în domeniul edu
cației.

Este necesar să acordăm mai 
multă atențiune combaterii con
cepțiilor retrograde, mistice, ca
re mai persistă. își mai fac loc 
în societatea noastră și față de 
care trebuie să ducem o ac
țiune hotărîtă pentru a le eli
mina. Organizațiile do partid 
au datoria să desfășoare o lar
gă muncă educativă pentru a-i 
face pe oameni să înțeleagă că 
toate aceste concepții trebuie 
aruncate la o .parte, pentru a 
asigura triumful concepției îna
intate despre lume și viață, al 
științei și culturii.

Noi înțelegem socialismul și 
comunismul ca societatea cdlci 
mai înalte științe și culturi. 
Cunoaștem că socialismul, la 
rîndul său. creează condițiile 
pentru progresul rapid al știin
ței și culturii. Trebuie, deci, 
să știm să împletim aceste două 
laturi care sc intercondiționea- 
zâ. să folosim condițiile minu
nate pe care le creează societa
tea socialistă pentru avîntul ști
inței și culturii, să acționăm 
cu fermitate pentru ca știința 
și cultura să contribuie activ 
la progresul societății socialiste. 
Altfel, socialismul nu va da 
njmîc d.cJ/L șine în rnod auto
mat.

Si în-domeniul ,educației .tre
buie, așadar să acționăm cu 
hotărîre pentru înfăptuirea po
liticii marxist-leniniste a parti
dului nostru, să punem în cen
trul educației politice cul
tivarea dragostei față dc pa
trie. față de partid, față de 
cauza socialismului. Totodată, 
să acționăm pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, 
să combatem tot felul dc ma
nifestări contrarii care își mai 
fac loc pc acest tărîm, dar care 
sînt rămășițe ale vechiului și 
trebuie să dispară — și vor dis
pare ca urmare atît a dezvoltă
rii economico, sociale, cît și ca 
urmare a dezvoltării 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 po
poarele tuturor țărilor socialis
te. cu comuniștii din toate ță
rile, cu popoarele caro luptă 
pentru eliberarea lor de sub ju
gul imperialist și colonial, pen
tru libertate și independență 
națională, în spiritul solidari
tății cu lupta tuturor popoa

diul de finisare din blocurile 
04 și T6, Aici sint reluate dis
cuțiile privind gradul de diver
sificare a confortului. Dc ase
menea, tovarășul Ceaușescu 
indică atît constructorilor cit și 
membrilor Consiliului popular 
municipal aflați de față să stu
dieze posibilitățile de reducere 
a prețului dc cost prin schim
barea sistemului dc finisare a 
exterioarelor.

Vizita în noul cartier al Clu
jului, în fapt o analiză a condi
țiilor de locuit, a programului 
de construcții edilitare, a efi
cienței lucrărilor de construc
ții, sc încheie. Populația salută 
din nou cu multă căldură pe 
oaspete, exprimîndu-și dragostea 
fierbinte față de partid, față de 
patria socialistă.

tigiilor prețioase pe care viața 
oamenilor lc-a răspindit de-a 
lungul a zeci dc milenii pe pă- 
mîntul patriei. Exponatele, cu 
o deosebită valoare istorică, 
stau mărturie istoriei zbuciu
mate a acestui pămînt, grele
lor lupte sociale pe care po
porul lc-a purtat veacuri de-a 
rîndul.

Oaspetelui ii sint prezentate 
rezultatele cele mai reprezen
tative ale săpăturilor arheolo
gice, felurite exponate reflec
ting civilizația materială și spi
rituală a veacurilor și mileni
ilor trecute dc pe aces
te străvechi meleaguri ale 
vetrei poporului român. To
varășul Ceaușescu se opreș
te in fața portretelor ma
rilor luptători pentru li
bertatea celor ce muncesc — 
Gheorghe Doja, Horia, Cloșca 
și Crișan, Avram lancu, Pctofi 

relor și forțelor antiimperi.ilis- 
te. Numai imbinînd în mod ar
monios patriotismul și interna
ționalismul, aceste două laturi 
inseparabile, esențiale ale edu
cației comuniste, noi vom con
tribui la făurirea omului îna
intat de mi ine, omul societății 
comuniste. Avem toate condi
țiile șl trebuie să facem totul 
pentru a forma cetățeanul ță
rii noastre socialiste, debarasat 
de toate vechile concepții, înar
mat cu concepția cea mai avan
sată despre lume și societate, 
cu tot ceea cc omenirea a croat 
mai bun. Educind și pregătind 
un asemenea cetățean, vom pu
tea spune pe drept cuvint că 
partidul nostru. învățătorii, pro. 
fesorii universitari l-au instruit, 
i-au predat cunoștințele gene
rale, dar în același timp și-au 
făcut și datoria dc educatori 
ai omului. Numai procodînd în 
acest fol intelectualii noștri vor 
putea să spună că și-au făcut 
datoria față de partid si de 
patrie (aplauze îndelungate).

Noi apreciem munca pc ca
re o depun intelectualii din ța
ra noastră, apreciem activitatea 
pe care o desfășoară intelec
tualii din Cluj, dar în același 
timp le cerem mai mult, pen
tru că mai avem mult de fă
cut. în direcția educației comu
niste. Cred că nimeni nu se 
supără că, arălînd realizările și 
apreciind ceea co este pozitiv, 
vorbim totodată și de lipsuri 
și ne gindim, mai cu scamă, 
la ceea ce avem dc făcut pen
tru a îndeplini marile sarcini pe 
care le avem în acest domeniu.

Au vorbit aici cîțiva scriitori, 
despre preocuparea pentru dez
voltarea literaturii: s-a vorbit, 
dc asemenea, despre dezvoltarea 
artei. Desigur, aceste sectoare 
de activitate ocupă un Joc im
portant în munca dc educație, 
de formare a omului societății 
dc mîinc. Este necesar să a- 
cordăm mai multă atenție a- 
cestei activități — la ceea ce 
se scrie. Ia ceea cc sc pictea
ză. Firește, tovarăși în țara 
noastră există o deplină liber
tate de creație; fiecare scriitor 
— spun unii — creează după 
felul cum gîndește. Noi consi
derăm însă că aceasta nu este 
suficient Libertatea de creație 
înseamnă a crea în spiritul so
cietății în care trăiești, a ac
ționa în spiritul ideologiei ca
re caracterizează societatea in 
care îți desfășori activitatea. 
Noi înțelegem libertatea crea
ției literar-artisticc în contex
tul ideologici noastre marxist- 
leniniste, a ideologiei comunis
te. Desigur, sc poate picta și 
abstract, se poate scrie și așa 
îneît să nu fii înțeles de oa
meni, să spui că ești cu atît 
mai valoros cu cît oști înțeles 
do mai puțini oameni. Noi a- 
vem nevoie însă do o asemenea 
artă care să fie pe deplin în
țeleasă de constructorii socialis
mului de astăzi. Pentru ci tre
buie scris, pentru ei trebuie să 
se compună muzica, pentru oi 
să sc picteze (aplauze prelun
gite). Numai așa oamenii de 
creație literar-artistică își vor 
dovedi că își înțeleg locul în 
societate, că au înțeles coman
damentele vremii, că merg în 
pas cu poporul (aplauze puter
nice).

Sigur, nu e rău să gindești 
ce va fi peste două mii do ani: 
sint oameni care au imaginație 
bogată și pot să scrie despre a- 
semenea lucruri. Acestea vor in
teresa. poate, pe cineva, vor fi 
citite de un cerc mai larg sau 
mai restrâns de oameni, dar 
este cert că vor avea o influen
ță redusă în educația socialistă 
a oamenilor noștri de astăzi. 
Trebuie să scriem despre fap
tele mărețe ale poporului nos
tru, despre tot ce se face în 
România, despre tot ceea ce se 
construiește prin munca entu
ziastă a tuturor celor ce locuiesc 
în această patrie: să scriem des
pre uriașa luptă pentru pro
gres și pentru pace a tuturor 
oamenilor de pe toate conti
nentele; acestea să fie redate

Șandor, Nicolae Bălcescu, Gabor 
Aron, Ludwig Roth.

Gazdele dau explicații amă
nunțite privind munca cercetă
torilor clujeni, preocupările lor 
actuale, țin să mulțumească încă 
o dată pentru condițiile de lu
cru pe care socialismul lc-a creat 
oamenilor de știință. La rîndul 
său, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu felicită întregul colectiv și 
îi urează succes în muncă. 
Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. scrie în cartea dc onoa
re : „Calde felicitări colectivu
lui muzeului pentru grija și pa
siunea cu care pune în valoare 
luminoasele vestigii ale Civiliza
ției și culturii înflorite de-a 
lungul secolelor pe pămînturi- 
le patriei, ale unui glorios tre
cut de luptă1*.

Ltă dc- prilej pentru a mulțumi, 
prin persoana secretarului ge
neral, partidului pentru viața 
pe care o trăiesc. La ieșirea 
din apartament. muncitorul 
Balazs Sirnon insistă să fie vi
zitat și apartamentul său aflat 
cu doua etaje mai sus. Și aici, 
tovarășul Ceaușc-scu cercetează 
c a atenție condițiile locative. 
Se interesează, dc asemenea, de 
viața membrilor familiei, între- 
ținîndu-se cîteva minute cu a- 
ccștia.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. iși exprimă apoi dorin
ța do a vizita și cîteva blocuri 
in construcție. Ii sint prezen
tate apartamente aflate in sla-

Coloana oficială străbate din 
nou străzile orașului de pc ma
lurile Someșului. Zeci de mii 
de locuitori salută cu urale 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Flutură drapele roșii și Lri-O 
colore. Ridicate deasupra cape
telor. pancarte- pe care scrie* 
.Trăiască Partidul Comunist 
Român, forța conducătoare în 
Republica Socialistă România !*. 
„Trăiască socialismul „Fiți 
binevenit, tovarășe Ceausescu 
„Trăiască Ceaușescu !. Secreta
rul general al partidului răs
punde cu gesturi prietenești sa
lutului mulțimii.

Popas la Muzeul de istorie. 
Oaspetele este intîmpinat de 
acad. Constantin Daicoviciu, di
rectorul muzeului. Este de față 
tovarășul Miron Constantinescu, 
adjunct al ministrului învăță- 
miniului. Muzeul s-a dezvoltat 
considerabil in ultimele decenii, 
devenind un depozitar al ves-

Este apoi vizitat Institutul de 
calcul economie al Filialei din 
Cluj a Academiei. In decursul 
celor 12 ani care au trecut de 
la înființare, institutul s-a dez
voltat continuu, afirmîndu-se 
prin rezultatele obținute de cer
cetătorii săi, ca un puternic 
centru științific, cunoscut și a- 
preciat atît in țară, cît și peste 
hotare.

Intîmpinat dc acad. Tîberiu 
Popoviciu, de colectivul institu
tului. secretarul general al C.C. 
aj P.C.R. este invitat să viziteze 
principalele sectoare de cerce
tare. Se dau explicații asupra 
activității multilaterale desfă
șurate aici, asupra rezultatelor 
obținute, contribuții importante 
la dezvoltarea școlii românești 
de analiza numerică. In discuții 
se relevă cu pregnanță preocu
parea susținută a colectivului 
pentru îmbinarea armonioasă a 
cercetării teoretice cu aplica
țiile practice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să vadă mașina c- 
lectronică de calcul Dacicc-1, 
proiectată și realizată de colec
tivul institutului, care este pri

în arta noastră cit mai minu
nat, cît mai frumos, pentru n 
însufleți poporul în muncă și 
luptă. Numai astfel scriitorul 
iși va realiza menirea, va do
vedi că este alături dc popor, 
Va fi iubit și iși va găsi locul 
in popor (vii aplauze).

Firește, vor putea trăi, ca 
și pin a acum, și cei care vor 
ser iîr altfel: dar cred >6 
acești creatori nu pot să aibă 
pretenția ca statul, societatea 
să susțină o asemenea litera
tură si artă : societatea este 
liberă și ea să susțină — ma
terial, financiar și moral — 
acele opere care servesc inte
reselor ci: eu alto cuvinte, li
bertatea este reciprocă (vii 
aplauze).

Iată cîteva probleme asupra 
cărora am vrut să mă opresc 
și pe care le consider pro
bleme importante. Ele trebuie 
să stea permanent în fața co
mitetului județean, a comuniș
tilor. a tuturor oamenilor mun
cii din județul Cluj. Avem 
convingerea că organizația de 
partid, oamenii muncii din ju
dețul Cluj iși vor face dato
ria, că vor aduce o contribuție 
tot mai însemnată la mersul 
înainte al României socialiste 
(aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
După cum ați văzut, in con-1, 

fcrmțele județene dc partid, in 
afara alegorii delegaților pentru 
al X-lca Congres al partidului, 
s-a pus și problema desemnării 
candidaților pentru viitoarele 
organe centrale alo partidului, 
adică dc a se desemna un nu
măr de tovarăși din rîndul că
rora Congresul va alege Comi
tetul Central și Comisia dc re
vizie.

Aceasta corespunde politici.ig 
marxist-leniniste a partidului 
nostru de lărgire a democrației— 
interne de partid și. în gene
ral, dc adîncire a democrați
ei socialiste.

Conducerea partidului a bo.-g- 
tărît să procedăm în felul a-| 
cesta considerând că astfel vom| 
avea o garanție mai mare eăg 
activiștii ce vor fi aleși în vi-gț 
itorul Comitet Conjurai vor co-' 
respunde într-o măsură și mai 
însemnată cerințelor, vederilor*  
comuniștilor, ale organizațiilor 
carc-i propun spre a fi aleși in 
organele centrale de partid.,

Prin aceasta activul de bază 
al partidului este chemat să-și 
spună mai direct părerea . a- 
supra celor care vor fi ehe-^ 
mâți ca îh anii următori să a- 
sigure conducerea activității 
partidului și statului nostru.

Noi apreciem că, adoptînd 
această măsură, pășim pe o 
cale justă, că aceasta va în
tări și mai mult legătura în
tre Comitetul Central și orga
nizațiile de partid, va duce la 
creșterea răspunderii fiecărui 
membru al Comitetului Centrai 
în fața întregului partid, in 
fața poporului. Prin aceasta, 
cei desemnați în conferințele 
județene și care vor fi aleși 
de Congres în Comitetul Cen
tral vor avea și mandatul de 
a aplica neabătut hotăririle 
adoptate de conferințele jude
țene, de întregul partid, hotă
rîrile care' vor fi adoptate de 
Congresul nostru. înscrise în 
Teze și proiectul de Direc
tive. Mandatul viitorului Co
mitet Central va fi acela de a 
asigura înfăptuirea neâbătută 
a politicii interne și externe 
prevăzute în Tezele care au 
fost dezbătute în toate organi
zațiile de partid, cu întregul 
nostru popor (aplauze puter
nice, prelungite).

Fără îndoială, cunoașterea cu 
cîteva săptămîni înainte de 
Congres de către întregul par
tid și întregul nostru popor a 
celor care urmează să fie aleși 
în comitetul Central este o mă
sură nu numai democratică, 
dar deosebit de importantă 
pentru întărirea unității de ne
zdruncinat a partidului nostru, 
creșterea autorității sale în rîn-

ma mașină electronică de calcul 
complet tranzistorizată, realiza
tă în țară. Cercetătorii lucrau 
la rezolvarea unor probleme 
din activitatea Combinatului Si
derurgic din Galați privind op
timizarea debitării profilclor dc 
laminate liniare. Conducătorul 
acestor cercetări informează că 
mașina respectivă a servit la 
rezolvarea a numeroase proble
me ridicate de activitatea unor 
întreprinderi și instituții ca și 
do cercetări fundamentale.

Tot în cadrul Institutului de 
calcul s-a proiectat și s-a rea
lizat cca mai maro parte a cal
culatorului electronic Dacicc- 
200, cu caracteristici tehnice ca- 
re-1 așează la nivelul tehnicii 
mondiale contemporane.

Preocupările și cercetările ca
re s-nu efectuat aici în mul
tiple domenii au asigurat un 
climat favorabil pregătirii mul
tilaterale pentru numeroase ca
dre dc cercetare, în domenii 
moderne și dc mare actualitate 
alo matematicii.

Intre secretarul general al 
C.C. al P.C.R. și colectivul de 
cercetători a avut loc apoi o in
teresantă discuție cu privire la 
preocupările actuale si de pers
pectivă ale specialiștilor do aici. 
Se subliniază cu acest prilej 
necesitatea unei colaborări mai 
strinse între' cercetătorii Institu
tului și cadrele didactice din lo
calitate în folosul unei mai mari 
eficacități :> muncii științifice.

înainte de a-și lua rămas 
bun dc la gazde, tovarășul 
Nicol Ceaușescu scrie in car
tea do onoare- a Institutului : 
„Felicităm călduros întregul co
lectiv al Institutului pentru ac
tivitatea sa rodnică, pentru rea
lizarea mașinii de calcul .Da
cice". și-i urăm noi succese în 
cercetare, in aplicarea materna- 
ticii in producție în interesul 
dezvoltării economiei noastre 
naționale1'. 

dul poporului, unirea întregului 
popor in jurul partidului, in 
lupta pentru socialism, pentru 

■ omunism (aplauze puternice).
Dați-ml voie să adresez de 

la tribuna conferinței dumnea
voastră vii mulțumiri organi
zației de partid a municipiu
lui București pentru că m-a 
ales delegat la Congres, m-a 
propus candidat pentru viito
rul Comitet Central și a ho- 
tărit să susțină realegerea mea 
ca secretar general al Comite
tului Central, udrcsindu-sc in 
acest sens și celorlalte conferin
țe județeni' alo partidului.

Doresc, dc asemenea, să ex
prim calde mulțumiri confe
rinței organizației județene de 
partid Cluj pentru susținerea 
acestei propuneri a conferinței 
organizației de partid a Ca
pitalei. Mi-o greu să rodau in 
cuvinte emoția' pc care o simt 
față de această manifestare de 
încredere din partea organi
zației dc partid a Capitalei, din 
partea organizației județene dc 
partid Cluj.

Nu doresc să anticipez, hotă
rârile Congresului și ale Co
mitetului Central, aceste două 
organe care vor trebui să ia 
hotărârea definitivă. Doresc 
insă să asigur organizațiile de 
partid din București și jude
țul Cluj, întregul partid și po-. 
po?, eâ în orice muncă pe 
caro mi-o va încredința par
tidul voi face totul pentru a 
servi interesele sale, interese
le poporului nostru, care sc 
contopesc într-unul singur, 
'constituind un tot insepara
bil (aplauze îndelungate, asis- 
tenta, in picioare, scandează 
„P.C.R. — P.C.R.").

Desigur, funcția de secretar 
general al Comitetului Central 
osțp o muncă -dc marc răs
pundere și încredere. Ceea ce 
au- înfăptuit Comitetul nostru 
Central, guvernul. Consiliul de 
■Șțat, este rezultatul^ faptului 
căi în activitatea noastră s-a 
încetățenit principiul muncii 

'și ^conducerii colective și că ca 
. sef desfășoară cu succes în 
;țK®st-spirit. Trebuie să înțe- 
ilegeni că problemele mari pe 
care le pun construcția soci
alismului, viața internă și "in- 
tciăiațională, nu pot fi duse la 

■ buh sfîrșit fără a se asigura 
o^uuncă șî O conducere co

lectivă. fără ca organele 
cefilralc dc partid Și de stat 
să? desfășoare o viață normală, 
făflă ca fiecare membru al Co
mitetului Central, al Comite
tului Executiv sau al oricărui 
alt organ de partid, al guver
nului sau al Consiliului de 
Stat să acționeze și să militeze 

• neobosit pentru a înfăptui ho
tărârile Congresului. De aceea, 

'teii apreciez manifestările dv. 
,..de ieri — mă refer la întil- 

& »-jTÎriie -cu comuniștii din între
prinderi și cu oamenii muncii 
din Cluj — și cele dc astăzi 
din cadru) acestei conferințe 
ca o expresie' a încrederii în 
Comitetul nostru Central, in 
conducerea partidului .și statu
lui. 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 în toa
te domeniile de activitate (vii 
și puternice aplauze).

Trebuie să spun aici, în fa
ța conferinței de partid a ju
dețului Cluj, că înfăptuirea 
sarcinilor mari care vor re
veni și în viitor conducerii de 
partid și de stat cere sprijinul, 
munca tuturor comuniștilor, a 
întregului nostru popor și nu
mai în măsura în care condu
cerea partidului va avea acest 
sprijin va putea să-și înde
plinească mandatul ce i se va 
încredința. Fără acest sprijin 

i nimic nu va putea fi dus la 
; bun sfîrșit și de aceea acum,

eînd m-ați propus pentru aceas
tă muncă, adresez comuniștilor 
din județul Cluj, tuturor co-

Intre timp, in fața institutu
lui șe adunase o mare mulțime 
de oameni dornici să-l salute 
pe secretarul general al parti
dului. Se aud urale și ovații, 
se manifestează pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comi
tetul său Central în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Vizitarea la Cluj dc către to
varășul Nicolae Ceaușescu a u- 
nor întreprinderi industriale, a 
unor instituții științifice și cul
turale, a prilejuit ample dez
bateri interesînd cele mai dife
rite domenii ale vieții noastre 
economice și cultural-științitice.

Reafirmîndu-și totala adeziu
ne la politica partidului nostru, 
mulțumind partidului pentru 
condițiile pe care socialismul 
le-a creat vieții lor materiale și 
spirituale, muncitorii, inginerii, 
oamenii de știință, artiștii, ca
drele didactice, toate catego
riile de cetățeni, au ținut să 
releve atașamentul organic al 
întregului nostru popor la Te
zele și Directivele pc care Co
mitetul Contrai le propune pen
tru 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, dc asemenea, un prilej 
de manifestare a unității între
gului popor în jurul Partidului 
Comunist Român, a încrederii 
în politica îndreptată spre în
florirea României socialiste.

In manifestările pe care le-a 
prilejuit această vizită in ju
dețul și municipiul Cluj s-a re
flectat vibrant marea dragoste, 
unită cu respect și prețuire, pc 
care întregul nostru popor o 
nutrește față de partidul comu
niștilor și conducerea sa. față 
ele 'secretarul general al C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. 

muniștilor, întregului popor, 
apelul dc a acorda in conți 
nuarc sprijinul lor hotărât con
ducerii partidului, pentru 'ă 
mimai împreună vom putea 
duce la bun sfîrșit toate'sar
cinile pc care le avem (aplau
ze vii și puternice).

In ce mă privește, vă asigur 
pe dv., partidul și întregul po
por că îmi voi închina și in 
\ iilor întreaga mea muncă și 
viață cauzei socialismului și co
munismului. fericirii poporului 
nostru (aplauze puternice, u- 
rale).

Stimați tovarăși,
Partidul și guvernul patriei 

noastre desfășoară, după cum 
știți, o intensă activitate inter
națională. In centrul acestei ac
tivități stă prietenia cu țările 
.sistemului mondial socialist. Noi 
pornim do Ja faptul că aceste 
țări, care au scuturat jugul 
capitalismului și au pășit pc 
drumul socialismului, au un 
rol tot mai hotăritor în desfă
șurarea vieții internaționale, că 
ele trebuie să acționeze tot mai 
unit pentru a-și putea aduce 
contribuția la cauza păcii și 
socialismului în lume.

Consfătuirea dc la Budapesta 
a țărilor participante la Trata
tul dc la Varșovia, a dus, du
pă cum știți, la hotărîri impor
tante, atît in cc privește măsu
rile pentru dezvoltarea colabo
rării militare, între țările mem
bre ale acestui tratat, cit și in 
cc privește hotărirca lor de a 
acționa pentru pace și securi
tate in Europa și în întreaga 
lume. Apelul lansat de această 
consfătuire cu privire la o con
ferință a țărilor europene pen
tru securitate dovedește spiritul 
in care s-a desfășurat intîlnirea 
dc la Budapesta. Ca membră a 
•Tratatului de la Varșovia, Româ
nia va acționa pentru dezvolta
rea capacității sale dc apărare, 
va face totul pentru întărirea 
forțelor sale armate și a capa
cității salo .de luptă. Tn cazul 
unei agresiuni imperialiste, Ro
mania va fi gata ca. împreună 
cu aliații săi, să acționeze cu 
toate forțele și să-și facă da
toria.

Tn același timp, noi vom dez
volta relațiile dc colaborare cu 
armatele tuturor țărilor socia
liste.

Ca membră a C.A.E.R., Româ
nia a participat la sesiunea din' 
aprilie de la Moscova, sesiu
ne care, după cum știți, a a- 

- doptat o serie de hotărîri pri
vind dezvoltarea colaborării și 
cooperării viitoare între țări'-e 
acestei organizații. Noi sîntem 
hotărîți ca, în cadrul C.A.E.R., 
să acționăm pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării în pro
ducție, considerînd că aceasta 
corespunde intereselor naționale 
și internaționale ale țării noas
tre. ale tuturor țărilor membre.

Tn același timp, vom acționa 
pentru dezvoltarea colabo”ării. 
cu toate țările socialiste, fiind' 
conștienți că forța și tăria sis
temului mondial socialist con-, 
stă tocmai în colaborare și ac
țiunea unită a tuturor țărilor 
caro formează acest sistem.

Noi pornim de la faptul că 
divergențele actuale dintre ță
rile socialiste sînt vremelnice, 
că trebuie să acționăm cu hotă
rîre pentru atenuarea și lichi
darea lor. Tn felul acesta ne 
vom îndeplini o îndatorire na
țională și internațională.

La baza relațiilor cu țările 
socialiste noi -așezăm principiile 
marxist-leniniste. ale internațio
nalismului proletar, egalită
ții în drepturi, respectului su
veranității și independenței na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, întrajutorării to
vărășești: numai considerîndu-se 
împreună aceste principii ale 
marxism-lcninismului și înfăp- 
tuindu-le neabătut vom asigura 
condițiile pentru întărirea con
tinuă a unității țărilor socialiste.

Partidul nostru, pornind de 
la răspunderea pe care o are 
ca detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, de la politica sa tra
dițională dc solidaritate inter- 
naționalistă cu comuniștii de 
pretutindeni, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
mișcările revoluționare și pro
gresiste din toată lumea, a par
ticipat la Consfătuirea partide
lor comuniste și muncitorești 
care a avut loc Ia Moscova în 
prima jumătate a lunii iunie 
a acestui an. Nu mă voi opri 
acum asupra felului cum s-au 
desfășurat lucrările acestei con
sfătuiri. Vă este cunoscută cu- 
vintarea ținută acolo în numele
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perialistc, cu toate țările iubi
toare de pace, in lupta pen
tru crearea unui climat inter
național de securitate, coope
rare și încredere intre popoare.

Conferințele au adoptat ho
tărâri privind îmbunătățirea în 
continuare a activității orga
nizațiilor de partid, perfecțio
narea întregii activități eco
nomice, politice, sociale și ideo
logice pe plan local, cxprimînd 
voința nestrămutată de a mo
biliza forțele comuniștilor, ale 
întregului popor, la înfăptuirea 
programului măreț de înflorire 
a patriei, elaborat de partid.

Conferințele au ales delegații 
pentru Congresul al X-lea al 
P.C.R. Marcind un moment im
portant in procesul adincirii de
mocrației de partid, al inten
sificării vieții interne de 
partid, conferințele au desem
nat — dintre delegați — can
didați pentru organele supe
rioare de conducere ale parti
dului, componența acestora 

partidului nostru. In presa 
noastră, noi am publicai, pe 
larg cuvîntările tuturor dele
gaților și am dat. deci, posibi
litate partidului și poporului dc 
a cunoaște cum gîndosc alte 
partide comuniste și muncito
rești asupra problemelor actua
le ale vieții internaționale.

Cunoașteți că, in încheierea 
consfătuirii, la adoptarea do
cumentului principal al aces
teia, ani exprimat unele rezerve 
față de felul cum s-au desfă
șurat lucrările; dar am subli
niat, totodată, că consfătuirea 
are o seric dc aspecte și părți 
pozitive. Considerăm documen
tul — cu toate minusurile salo
— ca acceptabil: el oferă o ba
ză bună pentru desfășurarea 
activității viitoare de întărire a 
legăturilor dintre toate partide
le comuniste și muncitorești, fie 
că au participat sau nu la con
sfătuire. După părerea noastră, 
in acest spirit csU necesar să 
acționeze toate partidele comu
niste și muncitorești pentru a 
face ca minusurile ce s-au ma
nifestat in timpul consfătuirii 
să nu influențeze asupra activi
tății viitoare: dimpotrivă trăsă
turile pozitive ale consfătuirii să 
• xcrciteo puternică influență a- 
supra întregii dezvoltări a miș
cării comuniste și muncitorești. 
In ce ne privește, noi vom face 
totul pentru a acționa în acest 
spirit, pentru a contribui la 
dezvoltarea colaborării cu toate 
partidele comunisto și muncito
rești, pentru lichidarea diver
gențelor, pentru unitatea parti
delor comuniste și muncitorești 
(aplauze puternice, prelungite).

Tovarăși,
Acționind în spiritul princi

piilor coexistenței pașnice intre 
statele cu orînduiri social-poli
tico deosebite. România a des
fășurat și desfășoară o politică 
de lărgire a legăturilor sale cu 
toate statele lumii. Sînt cunos
cute contactele pc care condu
cerea stalului nostru le-a avut 
cu reprezentanții altor state, 
atît din Europa cit și de pe 
alte continente. Sint cunoscute, 
dc asemenea, rezultatele acestei 
politici — faptul că România 
întreține astăzi relații diploma
tice cu 92 dc state și legături 
economice eu peste 100 de țări: 
niciodată România nu s-a bucu
rat de atîta respect .și nu a avut 
ațiția prieteni în lume cîți are 
astăzi (aplauze puternice, pre
lungite).

Noi pornim dc la faptul că 
toate țările — fie ele mari, mici 
sau mijlocii — trebuie să-și a- 
ducă contribuția la rezolvarea 
problemelor care frămîntă lu
mea de astăzi, că problemele 
păcii și securității nu pot fi 
rezolvate fără participarea acti
vă a luturor popoarelor Înmii.

In acest spirit acționează și 
va acționa și in viitor țara 
noastră, animată de dorința de 
a-și aduce' contribuția la solu
ționarea problemelor care fră
mîntă astăzi omenirea, la gă
sirea căilor pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea 
tratativelor care să asigure 
dreptul tuturor popoarelor mari 
și mici de a-și hotărî singure 
calea dezvoltării economice și 
sociale.

T/a baza politicii externe noi 
punem principiile egalității în 
dreoturi. neamestecului în tre
burile interne ale altora, respec
tării suveranității și independen- 
dentei naționale, a dreptului po
poarelor de a-și hotărî soarta fără 
amestec din afară. Apreciem că 
aceste principii se afirmă lot 
măi mult pe plan internațio
nal, că numai aplicarea lor con
secventă creează condițiile pen
tru triumful cauzei păcii și se
curității tuturor popoarelor 
(vii aplauze).

In contextul acestei politici 
externe a țării noastre se în
scrie șî vizita în România a 
președintei”! Statelor Unite ale 
Americii. Richard Nixon.

Așa cum am mai arătat și 
cu alte prilejuri, între România 
și Statele Unite ale Americii. 
nu există probleme directe li
tigioase, și noi dorim să dez
voltăm relațiile de colaborare 
în domeniul economic, tehnic, 
științific și în alte domenii 
cu Statele Unite ale A- 
mericii, cu poporul american, 
pe baza principiilor susamintite
— așa cum dorim să facem a- 
cest lucru cu toate popoarele 
lumii. Considerăm că aceasta 
corespunde atît intereselor po
poarelor român și american, cît 
și dezvoltării colaborării inter
naționale, găsirii căilor pentru 
a asigura rezolvarea probleme

uimind să fie stabilită prin 
vot de Congresul P.CJÎ.

Fiind informate de inițiativa 
și hotărirca conferinței munici
piului București, conferințele 
județene de partid, apreciind 
importanța deosebită a func
ției de secretar general al C.C. 
al partidului, calitățile deose
bite pe care trebuie să le în
truchipeze purtătorul acestei 
înalte funcții, răspunderile și 
atribuțiile care-i revin in sta
bilirea și promovarea politidV 
interne și externe a partidului, 
în conducerea treburilor sta
tului ca președinte al Consiliului 
dc Stat, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm au adoptat 
în unanimitate hotărirca de a 
propune realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția 
de secretar general al C.C. al 
P.C.R. — încredințind delega
ților mandatul de a supune a- 
ceastă propunere aprobării Con
gresului. Hotărârile unanime 
adoptate in acest sens de con
ferințele județene do partid 
exprimă astfel, o dată mai 
mult, încrederea și dragostea 

lor corespunzător intereselor 
naționale ale tuturor statelor. 
Așteptăm cu plăcere Vizita pre
ședintelui Nixon și sperăm că 
ca va avea rezultate pozitive, 
atît pentru relațiile dintre ță
rile noastre, cil și pentru cauza 
păcii (vii aplauze).

In această ordine dc idei 
și in legătură cu această vizită 
doresc să njă refer la o serie 
do speculații pe care le fac 
unii gazetari străini. Aceste spe
culații dovedesc fie necunoaș
terea, fie neînțelegerea politi- 
< ii externe a României, iar 
riteudată poate si reavoință. 
Eu am în vedere numai prime
le două iazuri. Doresc să pre
cizez din nou că țara noastră 
militează activ pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate state
le, consiclcrind < ă schimbul de 
vizite intre delegațiile guver
namentale, intre conducătorii 
.slatclor, constituie o necesita
te a zilelor noastre, o contri
buție la cauza colaborării ii 
pă i; in lume (vii aplauze).

Ca țară socialistă. România 
va acționa >i în viitor pentru 
a-și aduce contribuția Ja dez
voltarea legăturilor cu toate 
statele. fără deosebire dc 
orinduirea lor socială, la gă
sirea "căilor pentru soluționarea 
problemelor internaționale in 
interesul păcii și socialismu
lui (aplauze puternice, prelun
gite). Acționind astfel, ne în
deplinim obligațiile naționale 
față de poporul nostru, cit 
și obligațiile internaționa
le față dc țările socialiste, 
față de mișcarea comunistă in
ternațională, de cauza păcii.

Nu doresc să mă ocup acum 
de alte aspecte ale vieții inter
naționale. Totuși, nu pot să nu 
relev preocuparea țării noastro 
față de faptul că se continuă 
războiul dus de Statele Uni
te in Vietnam, preocuparea 
noastră pentru succesul trata
tivelor care au loc la Paris in
tre Statele Unite și reprezen
tanții Vietnamului. dorința 
noastră ca aceste tratative să 
ducă Ja asigurarea dreptului 
poporului vietnamez, mult în
cercat, de a-și hotărî dezvol
tarea sa fără nici un amestec 
din afară, să asigure pacea in 
această parte a lumii. Ne ex
primăm deplina solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, că
ruia ii vom acorda și in con
tinuare întregul nostru spri
jin, dorindu-i din toată inima 
succes deplin în lupta sa pen
tru independență, pentru a ob
ține pacea și a-și putea consa- 
rra întreaga activitate cons
trucției socialismului și făuri
rii propriei sale bunăstări (a- 
plauze puternice).

Intre politica internă .și ex
ternă a țării noastre există o 
strinsă unitate. Noi considerăm 
că numai acționind cu fermi
tate _ și hotărîre,. atît pentru 
construcția orânduirii socialiste 
in - țara noastră, cît și pentru 
dezvoltarea colaborării interna
ționaliste cu țările socialiste, 
cu partidele comuniste și mun
citorești, cu toate forțele anti- 
imperialiste, ne îndeplinim în
datoririle naționale cit și in
ternaționale. contribuim la 
mersul înainte al socialismu
lui. la creșterea influenței sale 
in lume (aplauze puternice, 
prelungite).

Ca detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, vom acționa și 
in viitor și ne vom face dato
ria în lupta pentru victoria so
cialismului și a cauzei păcii 
(vii aplauze).

în încheiere, doresc să ex
prim convingerea Comitetului 
Central că organizația de partid 
a județului Cluj va acționa cu 
și mai multă fermitate pentru 
unirea eforturilor tuturor oa
menilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, în scopul 
traducerii în viață a sarcinilor 
mari ce-i revin și îi vor re
veni în viilor. Cunosc bine or
ganizația de partid din Cluj 
și am deplina convingere că 
comuniștii clujeni, toți oamenii 
muncii din acest județ vor în
făptui neabătut politica inter
nă și externă a partidului 
nostru împreună cu întregul 
nostru popor (aplauze puterni
ce ; se scandează minute în 
șir : „Ceaușescu — Ceaușescu'*).

Vă urez din toată inima noi 
și noi succese în activitatea 
dumneavoastră, multă sănătate 
.și multă fericire la toți, tutu
ror clujenilor (aplauze puterni
ce, urale îndelungi, asistența, 
în picioare, scandează ,.P.C.R., 
Ceaușescu").

fierbinte ale tuturor comuniști
lor, ale întregului popor, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înalta prețuire pe care toți 
cetățenii țării o acordă rolu
lui său de seamă în activitatea 
Comitetului Central, in elabo
rarea politicii marxist-leninis
te, creatoare a partidului și 
statului nostru, in fundamenta
rea programului de desăvârșire 
a construcției socialiste. în 
întărirea colaborării frățești a 
țării noastre cu toate țările so
cialiste, în afirmarea viguroa
să a României socialiste in 
rîndul națiunilor lumii.

Tn încheierea lucrărilor con
ferințelor județene au fost a- 
doptate telegrame adresate Co
mitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in cure sc exprimă voința fer
mă, de neclintit, a comuniști
lor, a tuturor oamenilor mun
cii, de a-și consacra energia 
și capacitatea creatoare reali
zării in condiții oplițne a o- 
biectivelor stabilite de partid 
pentru progresul continuu al 
României socialisto.



STEAGUL ROȘU

l//ZirXI INTERNAȚIONALĂ
Comunicat S. U. A

al Guvernului Revoluționar
Provizoriu al Republicii

Vietnamului de sud
PARIS 12 (Agerpres). — De

legația Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu a) Republicii 
Vietnamului dc sud la confe
rința de la Paris asupra Viet
namului a dat publicității vi
neri un comunicat prin caro 
respinge cu hotărîre intenția 
Administrației de la Saigon de 
a organiza alegeri generale sub 
controlul actualului regim sud- 
vietnamez. Comunicatul preci
zează poziția guvernului revo
luționar provizoriu, potrivit că
reia „modul cel mai realist, 
caro va garanta alegeri cu a- 
devărat libere și democratice ce 
va permite populației sud-vîct- 
nameze să se bucure din plin 
dc dreptul său la autodetermi
nare, este inițierea unei consul
tări cu toate forțele politice.

reprezentind toate păturile 
populare $î toate tendințele po
litice din Vietnamul de sud ce 
se pronunță pentru pace, inde
pendență și neutralitate, în ve
derea formării unui guvern de 
coaliție provizoriu, pe princi
piul egalității, democrației și 
respectului reciproc". Numai un 
asemenea guvern de coaliție 
provizoriu va putea organiza a- 
legcri generale pentru desem
narea unei Adunări constituan
te, care să elaboreze o consti
tuție democratică — rcglemen- 
tînd interesele și aspirațiile în
tregului popor — și să formeze 
guvernul de coaliție, care să 
reflecte concordatul național și 
o largă uniune a tuturor pătu
rilor populare, adaugă comu
nicatul.

Noi atacuri lansate
de patriotii sud-vietnamezi■ â ■ ■

InSAIGON 12 (Agcrpres). — 
cursul nopții dc vineri spre 
sîmbătă forțele Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud au atacat 22 de o- 
biective militare ale trupelor 
administrației saigoneze și ale 
aliații or acesteia — relatează 
corespondentul agenției France 
Prcsse. Centrul de antrenament 
militar al forțelor saigoneze dc 
Ia Dong Da. situat la 19 kilo
metri de fosta capitală imperia
lă, Hue, a fost supus unui nou 
bombardament. Rachete lansate 
dc unitățile F.N.E. au explodat 
de asemenea chiar în orașul 
Hur

Totodată, detașamentele Fron
tului Național de Eliberare au 
lansat atacuri asupra cartieru
lui general al celei dc-a 101-a 
divizii aeropurtate americane și 
asupra cartierului general al 
celei de-a 9-a divizii a infan
teriei S.U.A. de la Dong Tam.

Noi ciocniri între forțele pa
triotice și tropele saigoneze au 
fost semnalate în delta Mekon- 
gului, 
și in

Bombardierele americane „B- 
52" au efectuat în ultimele 24 
de ore raiduri în provinciile 
Tay Ninh și Binh Duong.

la 54 kilometri de Saigon 
provincia Hau Nghia.

Declarațiile lui W. Rogers 
în legătura cu relațiile 
sovieto-americane

WASHINGTON 12 (Agcrpres). 
— Intr-o declarație făcută pre
sei, secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a arătat că gu
vernul american a primit cu 
satisfacție declarația ministru
lui afacerilor externe al Uni
unii Sovietice, Andrei Gromîko, 
potrivit căreia, în problemele 
sprijinirii păcii, Uniunea Sovi
etică și Statele Unite găsesc un 
„limbaj comun”. Rofcrindu-sc 
la faptul că U.R.S.S. s-a ară
tat dispusă să înceapă tratati
ve cu S.U.A. în vederea limi
tării armelor strategice, Rogers 
a spus : „Credem, că aceasta va 
reprezenta un pas important 
înainte în relațiile noastre cu 
Uniunea Sovietică și așteptăm 
în prezent răspuns pentru sta-

bilirea datei și locului acestor 
tratative". Secretarul dc stat 
american a adăugat că S.U.A. 
„vor continua să examineze și 
alte aspecte ale discursului lui 
A.A. Gromîko pentru r deter
mina, în urma consultărilor cu 
aliații, dacă anumite aspecte 
permit să se întrevadă o solu
ție rapidă a problemelor care 
există între noi*.  Rogers a a- 
mintit că „în aprilie a.c. miniș
trii do externe ai țărilor mem
bre ale N.A.T.O. au indicat că 
sînt dispuși să găsească împre
ună cu Uniunea Sovietică și cu 
alte țări ale Europei de est 
puncte concrete care să se pre
teze cel mai bine la negocieri 
fructuoase .și la soluții rapide".

ORIENTUL APROPIAT
PARIS 12 (Agcrpres). — Jo

seph Sisco, secretar de stat ad
junct al S.U.A. însărcinat cu 
problemele Orientului Apropiat, 
care se află la Paris într-o vi
zită oficială, a fost primit vi
neri după-amiază dc ministrul 
afacerilor externe al Franței 
Maurice Schumann. Intre cei 
doi interlocutori a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
perspectivelor soluționării situa
ției din Orientul Apropiat. In 
cursul serii. Joseph Sisco a a- 
vut o întrevedere cu Henry Ca
bot Lodge, șeful delegației Sta-

telor Unite la Conferința cva- 
dripartită în problema Vietna
mului.

Congresul noului partid
socialist din Franța

PARIS 12. — Corespondentul 
Agcrpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Prima zi a congresului 
noului partid socialist, care s-a 
deschis vineri la Issy-Les- 
Moulincaux, a fost consacrată 
discutării proiectului noului 
statut al partidului. Dezbaterea 
s-a concentrat mai ales asupra 
organizării partidului și compo
nenței forurilor sale de condu
cere, evidențiind o luptă de 
influență între diverși lideri și 
între diferite orientări.

Congresul dezbate în fond 
orientarea politică generală a 
noului partid. De menționat că 
există nu mai puțin de 30 de 
moțiuni și propuneri, ceea ce 
indică divergențele serioase din

sinul partidului, cît și unele 
confuzii.

Observatorii apreciază că și 
în această privință bătălia la 
congres se duce nu numai a- 
șupra principiilor și doctrinei, 
ci și între vechea conducere și 
cea nouă.

BERNA 12 (Agerpres). — 
doua fază a convorbirilor 
mericano-elvețiene privind în
cheierea unui acord juridic a 
luat sfîrșit la Borna fără re
zultat. iț •

Pentru a contracara frabdele 
fiscale, Statele Unite au cerut 
autorităților elvețiene să admi
tă un număr de derogări de la 
secretul bancar în vigoare în 
Confederația elvețiană. Elveție
nii s-au declarat însă dispuși 
să acorde satisfacție interlocu
torilor lor numai în ceea ce 
privește delictele de drept co
mun. astfel cum sînt ele defi
nite de codul penal elvețian, 
dar au refuzat să ridice secretul 
bancar pentru simple fraude fis
cale care nu pot fi considerate 
crime. In ciuda divergențelor 
existente, convorbirile vor con
tinua, amîndouă părțile sporind 
să ajungă la o soluție satisfă
cătoare. .

A 
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O nouă criză monetară
internațională ?
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învingători

LAGOS 12 (Agerpres). 
„Astăzi sin tem mai încrezători 
ca oricind in capacitatea noas
tră de a rezista", declară par
tea biafreză la acest început 
dc iulie, ce marchează debu
tul celui de-al treilea an de 
la declanșarea războiului din 
junglele nigeriene. Tn diversele 
sectoare ale frontului, luptele 
se desfășoară îndîrjit. Dacă în 
aprilie forțele biafreze au fost 
constrinse să evacueze Umu- 
ahia, această pierdere a fost 
larg compensată dc recuceri
rea orașului Owerri, obiectiv 
de o deosebită importanță stra
tegica. Instituindu-și controlul 
asupra acestuia forțele biafreze 
au preluat totodată și cîrnpu- 
rilc petrolifere din vecinătate.

Această situație dezminte 
prin ca însăși pronosticurile 
autorităților federale, care la 
6 iulie 1967, cînd lansau așa- 
numita „operațiune de poli-, 
ție“ împotriva fostei regiuni 
estice ce sc proclamase 
stat independent, preconizau 
că întreaga „afacere1* va fi so
luționată in cel mult 4—G luni, 
în octombrie 1967 Enugu, ca
pitala fostei provincii orier 
le, devenită capitala statului 
Biafra. cădea în mîinile fede
ralilor. Te puteai întreba atunci 
dacă nu acesta era sfîrșitul 
războiului. Dar n-a fost. ’ în 
mai 1968, noua capitală Port- 
Harcourt era și ea pierdută, o 
lovitură grea pentru biafrezi 
care trebuiau în acest mod, 
să renunțe la resursele lor pe
trolifere. precum și la accesul 
spre marc. în cursul verii tre
cute situația părea pentru ci 
și mai disperată încă, iar co
mandamentul federal anunțase 
deja declanșarea ofensivei fi
nale „ca totul să se termine 
în două săptămîni11. Și din nou 
săptămînile s-au făcut luni. Pe 
urmă a. căzut Umuahia, dar 
a fost recucerit Overri.

După trei ani de lupte în
verșunate problema Nigeriei 
se pune din nou cu o acuitate 
deosebită. Atît pentru oi — fe
derali și biafrezi — cît și pen
tru întreaga Africă.

Un răiboi

La Praga a avut loc o expoziție de marionete cu oca
zia celui de-al 10-Iea Congres U.N.I.M.A. (Uniunea Interna
țională de Marionete) care s-a ținut între 27 și 29 iunie.

IN CLIȘEU : Aspect din standul românesc.

PE SCURT

din Italia
ROMA 12 (Agerpres). — Pre

ședintele Italiei, Giuseppe Sa- 
ragal, și-a continuat vineri se
ria consultărilor sale în vederea 
soluționării crizei de guvern 
care a intrat în cea dc-a șap
tea zi. In cursul zilei șeful sta
tului italian a avut întrevederi 
cu o serie de personalități poli
tice printre care s-a aflat și fos
tul prim-ministru, Aldo Moro, 
precum și cu președinții gru
purilor parlamentare ale prin
cipalelor partide politice itali
ene.

Tot vineri. într-o declarație 
făcută ziariștilor, Ugo la Malfa, 
secretarul național al Partidu
lui republican a reafirmat că 
partidul republican va refuza 
să mai participe la un eventu
al guvern cu democrat-creștiriii 
și socialiștii. El a precizat insă 
că un viitor cabinet, format din 
Partidul Democrat Creștin, 
Partidul Socialist Italian și 
Partidul Socialist Unitar, croat 
recent. în urma scindării P-S.î., 
se va bucura de sprijinul repu
blicanilor.

PE SCURT
La Varșovia au luat sfîrșit 

lucrările celui de-al 15-lea 
CONGRES JUBILIAR AL CO
MITETELOR NAȚIONALE 
PENTRU EUROPA ALE 
U.N.I.C.E.F. (Fondul O.N.U. . 
pentru copii).

Participanții au discutat situ
ația actuală a copiilor din 
unele țări europene și necuro- 
pene, precum și probleme lega
te de fondurile U.N.I.C.E.F. S-a 
hotărît ca congresul următor al 
comitetelor naționale ale orga
nizației să aibă loc în 1970, în 
Tunisia.

La Sofia a fost semnat acor
dul cu privire la colaborarea 
economică și tehnică între Bul
garia și Pakistan. Potrivit a- 
cestui document. BULGARIA 
VA ACORDA PAKISTANULUI 
UN CREDIT DE 8 MILIOANE 
DOLARI PE TERMEN LUNG, 
pentru achitarea unor instala
ții pe care această țară le achi
ziționează din Bulgaria. Credi
tul va fi rambursat prin livrări 
de mărfuri.

Banca centrală a Republicii 
Chile, a anunțat O NOUA DE
VALORIZARE A MONEDEI 
NAȚIONALE — ESCUDO. Este 
a doua devalorizare efectuată 
în Chile în această luna.

■ ’in

BONN 12 (Agerpres). — Dis
puta din cadrul guvernului vest- 
german eu privire la eventuali
tatea reevaluării mărcii ia am
ploare. La cîteva ore după pu
blicarea raportului întocmit de 
Comitetul economic consultativ, 
sub conducerea ministrului eco
nomiei, Karl Schiller, în care 
acesta se pronunță pentru re
evaluarea mărcii, purtătorul dc 
cuvint al guvernului,- Konrad 
Ahlers, a declarat presei că, 
cancelarul Kiesinger continuă

DUMINICĂ 13 IULIE

să se opună unei asemenea mă
suri, considerînd că „nimic nu 
ar justifica la ora actuală mă
suri draconice de frînare a 
expansiunii economiei țării, așa 
cum este reevaluarea mărcii".

Raportul Comitetului econo
mic consultativ apreciază dim
potrivă că stabilitatea monedei 
vest-germane nu va putea fi 
salvgardată, iar creșterea pre
țurilor nu va putea fi îngră
dită, decît printr-o reevaluare 
a mărcii. Autorii documentului 
menționat resping ideea re
curgerii la noi măsuri fiscale 
pentru remedierea actualei si
tuații. preconizind ca unică so
luție valabilă schimbarea pari
tăților monetare. Experții Comi
tetului economic 
susțin că, dacă nu 
ceda in acest fel. 
de prevăzut o nouă 
tară internațională, 
vea repercusiuni asupra an
samblului economiei vest-germa
ne. Disputa dintre partizanii și 
adversarii reevaluării a căpă
tat un caracter acut în cadrul 
Băncii Centrale a R. F. a.Ger
maniei.

consultativ 
i se va pro- 

atunci este 
criză mone- 

, care va a- 
asupra

Un nou
procedeu

e- de grefă

8,30 Deschiderea emisiunii. 
De strajă patriei.

9,00 Matineu duminical pen
tru copii. La șase pași 
de o excursie. Emisiune*  
concurs. Participă echi
pele reprezentative ale 
școlilor dÎD județele 
Mureș și Neamț (etapa 
a Il-a). Șah ! marelui 
maestru (III).

10.30 Ora satului.
11.30 Concert simfonic. Or- 

rhestra simfonică a Fi
larmonicii din Cluj.

12,15 închiderea emisiunii de 
dimineață.

17.00 Realitatea ilustrată — 
misiune magazin.

18.00 Roman-foileton ..Poves
tea unei femei' (III). 
Serial realizat de televi
ziunea din R.D.G.

19.00 Flori de pe Mureș. Se- 
lecțiuni din spectacolul 
Ansamblului de Stal 
din Tg. Mureș.

19.30 Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic.

20.10 Prolog Mamaia 1969.
20.30 Film artistic „Sfintul la 

pîndă", coproducție fran- 
co-italiană cu Jan Ma
rais.

22,05 Publicitate.
22.10 „Glasul roților de tren*  

— emisiune muzicală.
22,40 Telejurnalul de noapte 

și buletinul meteorolo
gic.

23.00 Telesport.
23.20 închiderea emisiunii.

cardiacă
RIO DE JANEIRO 12 (A- 

gerpres). — Un nou procedeu 
de grefa cardiacă a fost pus 
la punct de cunoscutul chirurg 
brazilian Jesus Zerbini, s-a a- 
nunta! la Rio de Janeiro. Pro
cedeul care constă din intro
ducerea în pieptul pacientului 
a unei inimi donate alături 
de cea bolnavă va fi aplicat 
în curînd de profesorul Zer
bini pe organismul uman. 
Noua inimă va fi amplasulă la 
extremitatea superioară a ca
vității pleurale stingi iar arte
rele pulmonare șl aortele ce
lor două inimi vor fi reunite. 
Un sistem vascular din mate
rial plastic (teflon) va reuni 
auriculele stingi.

Recentul VAL DE FRIG ce 
s-a abătut asupra sudului Bra
ziliei. a distrus peste 50 la su
tă din recolta de cafea în sta
tul Parana. Daunele sînt eva
luate la 150 milioane dolari.

Statul Parana furnizează o 
parte însemnată a producției 
anuale de trei milioane de tone 
de cafea a Braziliei.

In fața Casei Albe a avut loc 
vineri o DEMONSTRAȚIE DE 
PROTEST ÎMPOTRIVA RĂZ
BOIULUI DIN VIETNAM SI A 
CURSEI ÎNARMĂRILOR. Par
ticipanții la manifestație au in
stalat pichete și au scandst lo
zinci cerînd încetarea războiu
lui din Vietnam și să se acor
de poporului vietnamez dr«ntul 
de .a-și hotărî s<ngur soarta. 
Inițiatorii demonstrației, mem
brii organizației „Americani 
partizani ai acțiunilor democra
tice" au adresat președintelui 
Nixon o scrisoare în care, în 
numele celor 75000 de membri 
ai organizației au cerut să în
ceapă retragerea tuturor trupe
lor americane din Vietnam și 
să ordone încetarea acțiunilor 
militare pentru care se chel
tuiesc miliarde de dolari.

LAPTELE DE VACĂ MULS 
SEARA are o cantitate de vi
tamina C de trei ori mai mare 
— în medie 64.4 miligrame la 
kg — decît cel muls dimineața 
sau in cursul zilei, au stabilit 
biologii din Uzbekistan. Același 
lucru este valabil și pentru lău
tele de oaie, unde conținutul de 
vitamina C este de 2,5 ori mai 
mare seara decît dimineața.

La Damasc si-a început lu
crările CONGRESUL INTER
NATIONAL AL FEDERAȚIEI 
SINDICATELOR DIN ÎNVĂȚĂ- 
M1NT. La dezbateri iau parte 
34 dc delegații străine. Pe or
dinea de zi a congresului se 
află înscrise probleme privind 
situația învățămîntului în te
ritoriile arabe aflate sub ocu
pația Israelului, raportul de ac
tivitate al federației de la fon
darea sa în 1965, precum șl 
modificarea statutului federa
ției.
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în numerele precedente ați 
putut urmări declarațiile pri
milor astronauți americani care 
vor debarca pe suprafața sa
telitului natural al Terrei. în 
rindurile următoare, Michael 
Collins vă va vorbi despre mi
siunea sa la bordul cabinei 
spațiale „Apollo-11".

„Programul de zbor“ al navei
„Apollo-1T‘ și al... Lunii

In timp ce astronaut ii navei 
„Apollo-11" vor străbate spa
țiul dintre Pămînt și Lună, 
în conformitate cu programul 
stabilit pină în cele mai mici 
detalii, Luna, ținta lor, își va 
urma propriul ci „program de 
zbor". Ea se va deplasa pe 
orbita în jurul Pămîntului cu 
o viteză constantă de 65 km 
pe minut, arălînd locuitori
lor Terrei fata ei mereu 
schimbătoare — ceea ce noi 
numim fazele Lunii.

Cu puțin timp înainte de 
lansarea astronavei „Apollo- 
11", la 16 iulie, ora 20,00 (ora 
Bucureștiului) Seleno se va 
alia la cea mai mare distantă 
de Pămînt, respectiv 400 663 
km de la centrul Terrei pînă 
la centrul ei. O zi mai tîrziu, 
la ora 16,12 Luna va atinge 
punctul maxim al fazei mini
me, cresclnd treptat pe mă
sură ce vizitatorii săi se apro
pie de ea. Cînd astronauții 
Neil Armstrong și Edwin Al
drin vor ateriza cu modulul

lunar pe [ărmul Mării Liniștii, 
iar Michael Collins va evolua 
pe orbita circumlunară, regina 
nopții va mai avea doar două 
zile pină să împlinească pri
mul pătrar, fază în care ju
mătatea dreaptă a părții sale 
vizibile de pe Pămînt este în
clinată, în timp ce partea 
stingă se ascunde in întune
ric. La hotarul dintre lumină 
și întuneric se va afla atunci 
locul unde îndrăznețul „păian
jen", sol al Terrei, își va fixa 
picioarele

Poliția din statul Florida a- 
preciază că aproximativ un mi
lion de persoane vor asista la 
16 iulie Ia lansarea spre Lună 
a navei cosmice „Apollo-11", 
Florida devenind un teren i- 
mens de camping, care va cu
noaște O ÎMBULZEALĂ URIA
ȘĂ DE AUTOMOBILE. Se cre
de că în apropierea cosmodro- 
mului Cape Kennedy vor sta
ționa aproximativ 350 000 de 
automobile. In afară de aceas
ta, peste 3 000 de ambarcațiuni 
vor fi ancorate în apropiere 
de „Merritt Island", unde se 
află „Portul lunar0, iar pe ae
roportul din Miami și împre
jurimi vor ateriza zilnic în Jur 

000 de avioane.

Dr. Wernlier von Braun, considerat părintele rachetelor 
americane, a prezis într-o discuție cu ziariștii că ANUL 1985 
AR PUTEA FI ANUL DEBARCĂRI! PF MARTE. El a sub
liniat că aselenizarea prevăzută pentru 20 iulie a. c. nu va 
însemna decît un debut pentru cucerirea în anii caro vin a 
Cosmosului.

In legătură cu apropiatul zbor al navei spațiale „A- 
pollo-ll". specialistul american și-a exprimat încrederea că 
el va fi încununat de succes. Acest zbor, a sous von Braun, 
va fi urmat de două sau trei noi tentative de debarcare pe 
Lună, în cursul cărora astronauții americani vor rămîue de 
fiecare dată cîte două sau trei zile pe suprafața satelitului 
natural al Pămîntului.

N.A.S.A. hotărise ca cu să 
fac parte din echipajul misiu
nii .,Apollo-8“ în decembrie 
anul trecut. Dar a trebuit să 
mi se facă o operație la o ver
tebră cervicala, așa îneît am 
fost scos dc pe lista echipaju
lui. Este inutil să vă spun cit 
am fost dc amărît. Apoi 
N.A.S.A. m-a repus pe listele 
dc zbor și am auzit vorbindu- 
se de cîteva ori că voi fi afec
tat unei viitoare misiuni : pri
ma aselenizare.

Cînd am aflat că am fost de
semnat să fad parte din echi
pajul care va coborî pentru 
prima dată pe Lună am sărit 
în sus dc bucurie. Acum, oa
menii mă întreabă : „Cum vă 
simțiți știind că veți intra in 
istoria umanității ?“. într-ade- 
vâr, eu nu mă gîndesc că is
toria va vorbi despre mine. Ea 
se va ocupa mai degrabă de 
Nel Armstrong și d^ Buzz Al
drin. cei doi astronauți care 
vor ajunge po suprafața Lunii.

Mâ simt într-o formă exce
lentă pentru acest zbor. Cea 
mai importantă etapă a fost 
repetiția inlilmrii cu modulul 
lunar după ce acesta părăsește 
Luna. Operațiunea durează troj 
ore și jumătate, ceea ce face 
să nu poată fi repetată decît 
de două ori in 24 dc orc. Noi

am insistat în special asupra 
salvării cabinei 
în cazul în care 
ceva la plecarea 
Conform datelor 
hîrtic, programul 
antrenament prevede 200 dc ore 
de exerciții în cabina de co
mandă. Dar pînă acuiyi nimeni 
nu s-a mulțumit numai cu cele 
.200 de ore prevăzute. John 
Young, de exemplu, a exersat, 
în vederea misiunii „Apollo- 
1’0“, 000 de ore într-un simula
tor al cabinei de comandă. Aș 
încerca să vă dau o idee asu
pra a ceea ce urmează să fac 
în momentul în care vom pă
răsi Pămîntul. Urmează să de
colăm la 16 iulie (ora 16,32 ora 
Bucureștiului). După aproxima
tiv două ore .și 45 de minute 
vom trece pe o orbită terestră 
pentru a verifica bunul mers 
al întregii aparaturi. Apoi — 
plecarea spre Lună. Impulsul 
care trebuie să ne smulgă de 
pe orbi la terestră urmează să 
fie dat de motorul celei de-a 
treia trepte a rachetei purtă- ’ 
toarc „Salurn-5". Pină aici nu 
vom avea prea multe de fă
cut. Toate problemele vor fi 
rezolvate de un ordini El va. 
înregistra informațiile necesa
re punerii în funcțiune a mo
torului. între Pămînt și Lună, 
sînt prevăzute patru corectări 
ale traiectoriei, dar dacă lu
crurile se vor petrece ca in 
cazurile misiunilor ..Apollo-8" 
și 10, probabil că nu vor fi 
efectuate decît două. înainte 
dc a se efectua aceste corec
tări. va trebui să stabilim co-: 
ordonatele zborului cu ajuto
rul unui sextant. în funcție de
ștele, și să ne verificăHi po--

ziția cu ajutorul radarelor te
restre. Vom transmite datele 
ordinatorului de la sol care va 
efectua eventualele corecții și 
va transmite informațiile nece
sare ordinatorului de la bor
dul cabinei de comandă care 
va pune în funcțiune, dacă va 
fi nevoie, motoarele acesteia. 
Dacă s-ar întîmpla să pierdem 
legăturile cu Pămîntul vom 
face cale întoarsă înainte do 
a fi apucat să • efectuăm 30 de 
ore dc zbor. După' aceea, ne. 
vom continuă zborul pe traiec
toria lunară fără legături ra
dio.

O dată plasați pe orbita lu
nară. eu ii voi ajuta pe Neil 
și Buzz să treacă în modulul 
lunar. Apoi, după ce voi fi 
verificat sonda, sasul și siste
mul de cuplare, voi închide 
totul in urma lor și mă voi 
pregăti pentru operațiunea de 
separare, care se va efectua 
prin punerea în funcțiune a 
micilor rachete cu care este 
prevăzută cabina de comandă. 
Desprinderea o dată efectuată, 
va trebui să mă plasez intr-o 
poziție favorabilă astfel incit 
radarul pentru ghidarea recu
perării să fie menținut intr-o 
poziție optimă. In același timp 
va trebui să am grija să men
țin o atare poziție incit să pot 
ține legătura cu Pămîntul și 
în același timp să pol urmări 
modulul lunar. De fiecare dată 
cînd modulul lunar se va găsi 
în telescopul meu, eu va tre
bui să apăs pe un buton după 

.care ordinatorul va înregistra 
datele corespunzătoare. Ordi
natorul meu va ști în perma
nență undo se găsește modulul 
lunar pentru eventualitatea că

acesta ar trebui să se întoarcă 
înainte de termenul stabilit.

Conform programului (cel 
elaborat înainte de ultimele 
modificări) suprafața Lunii 
fi atinsă la ,20 iulie și vor 
mine pe satelitul natural 
Terrei pină a doua zi la 
miază. In această perioadă 
va trebui să fac calculele 
navigație cu cea mai - m 
precizie pentru a putea 
exact locul unde se găsesc ca?, 
marazii mei. Va trebui să fiu 
în orice moment gata să. fac' 
față unor situații neprevizibi— 
le : aselenizare ratată sau deco
lare prematură. Dacă se va 
produce vreun incident neaș
teptat- la coborîrea modulului 
pe Lună, camarazii mei vor în
trerupe motoarele de coborire 
și-l vor coborî pe col dc as ■ 
censiune. în această situație va 
trebui să calculez orbita pe 
care se găsesc ei .și să mă pla
sez înaintea lor. Există o po
sibilitate minimă ca ei să se 
găsească într-o astfel de pozi
ție îneît eu să nu pot face 
nimic altceva decît să-i las pc 
Lună. In orice caz, nu eu voi f: 
acela care va lua o hotărîre. 
ci ordinatoarele de la Centrul 
de urmărire terestră. Dar sînt 
sigur că lucrurile se vor pe
trece bine. Armstrong și Al
drin vor reveni cu bine in ca
bina de comandă; vom închi
de apoi tunelul de comunicație 
cu modulul lunar și apoi ne 
vom debarasa de acesta. Trei 
oro și jumătate mai tîrziu, or
dinatoarele vor comanda <i- • 
prinderea motoarelor care no 
vor readuce pe Pămînt.

(sfîrșit)

: La (ape Kennedy cosmonauta lac ultimele e- 
xcrciții de pregătire în vederea aselenizării pe Lună.

IN FOTO : Neil Armstrong repetînd mișcările pe care 
le va face la coborîrea din modulul lunar.
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