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Întregul popor intimpină 
marea sărbătoare 

cu sarcinile de plan 
și angajamentele îndeplinite

In pagina a vii-a

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL HARGHITA

-puternică manifestare a înfrățirii,
a unității întregului popor în jurul
Comunist Roman, al conducerii sale

în fața planurilor viitoarelor întreprinderi industriale din Gheorghieni

Sîmbătă, 14 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția sa, Elena Ceaușescu, însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Janos Fazekas, 
Iosif Banc, Mihai Gere, a făcut o vizită de lucru în ju
dețul Harghita.

Sosirea în Capitală 
a primului ministru 

al Iranului,
Amir Abbas Hoveyda

în peisajul economic general al 
țârii, acest județ se afirmă ca o pre
zență tot mai activă, mai dinamică. 
Rod al politicii consecvente a parti
dului și statului nostru de industria
lizare socialistă, de amplasare rațio
nală. armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țârii, ju
dețul Harghita a cunoscut an de an 
pulsul unei industrializări accelerate.

Numai in perioada ultimului plan 
cincinal, alături de modernizarea și 
dezvoltarea unităților industriale 
existente, pe harta județului au apă
rut altele noi, printre care : Fabrica 
de tricotaje din Miercurea Ciuc, Fa

brica de ață integrată din Odorheiu 
Secuiesc, noi orizonturi și zone de 
lucru în mineritul cuprifer, Fabrica 
de alcool etilic de la Sinsimion, noi

Primire caldă, muncitorească
la Vlăhița

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători de partid și 
de stat in județul Harghita incepe cu 

capacități de producție ale întreprin
derii miniere Harghita etc. Industria 
extractivă, care ocupă un loc im
portant in economia județului, a spo
rit in această perioadă cu 43,2 la 
sută, iar cea metalurgică și de pre
lucrare a metalelor — de 2,2 ori.

In perioada amintită, din fonduri
le statului au fost construite aproape 
5 000 de apartamente, iar peste 4 800 
de familii și-au construit locuințe 
din fonduri proprii.

uzina Vlăhița, nume de care se leagă 
primele file ale industriei siderur
gice din țara noastră.

Un mare număr de oameni ai 
muncii au venit în intimpinarea se
cretarului general al partidului, a 
celorlalți conducători de partid și de 
stat, salutindu-i cu multă căldura. 
Cei prezenți aplaudă, ovaționează. Pe 
o mare pancartă se află înscrisă u- 
rarea „Bine ați venit, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu", urare reluată 
și rostită din adincul inimii de side- 
rurgiști, mineri, constructori și de 
alți oameni ai muncii.

Tovarășul Ludovic Fazekas, prim- 
secretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., rostește un cuvint 
de bun sosit.

însoțiți apoi de directorul general 
al uzinei din Vlăhița, Ernest Dreich- 
linger, conducătorii de partid și de 
stat vizitează furnalele, turnătoria și 
atelierul mecanic.

Fonta elaborată aici, ca și produsele 
de turnătorie, datorită calității lor 
excepționale, au o mare căutare atit 

in țară, cit și peste hotare. Aici se 
toarnă și se prelucrează cilindri pen
tru laminoarele de sirmă de la Bu
zău, Brăila, Cimpia Turzii. cilindri 
degrosisori pentru laminoarele de 
tablă, role, dopuri și cilindri pentru 
toate laminoarele de țevi din țară etc.

Față de 1938, la Uzina de fier din 
Vlăhița se obține in prezent o pro
ducție anuală de fontă mai mare de 
aproape 30 de ori.

Date fiind tradiția siderurgiștilor 
de aici, marea valoare a minereurilor 
de la Lueta, din apropiere, și poten
țialul forței de muncă de pe aceste 
meleaguri, uzina de la Vlăhița cu
noaște o importantă dezvoltare. Pe 
parcursul vizitei, tovarășii Ștefan 
Constantinescu, adjunct al ministru
lui industriei metalurgice, și Ștefan 
Dima. adjunct al ministrului con
strucțiilor industriale, informează pe 
oaspeți asupra noilor capacități de 
producție aflate in construcție sau 
in stadiu de proiectare și care vor 
intregi in anii următori uzina de la 
Vlăhița. Se arată că, în prezent, se 
lucrează la modernizarea celor două 
furnale existente, in vederea crește.- 
rii, pină în 1975, a capacității lor cu 
50 la sută.

Se află, de asemenea, în curs de 
modernizare actuala turnătorie și de 
extindere a ei cu o turnătorie pen
tru carcase de motoare. Se prevede 
construirea in paralel a unei noi 
turnătorii de piese pentru construc
ția de mașini-unelte, care va avea 
o capacitate anuală de 8 000 tone, 
avind in același timp și sectoare de 
prelucrare.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat Se interesează de calitatea pro
duselor, de stadiul lucrărilor de con
strucții, recomandă constructorilor 
să acorde mare atenție eficienței in
vestițiilor.

în încheierea vizitei la Vlăhița, pe 
stadionul din localitate a avut loc 
un însuflețit miting.

Luind cuvintul, secretarul Comi
tetului orășenesc de partid Vlăhița, 
Anton Torok,a spus:

Avem marea bucurie și satisfac
ție să salutăm din nou in mij
locul nostru pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cel mai iubit fiu al po
porului român, și să-i urăm un bun 
venit in orașul Vlăhița. în această 
vizită, mult stimate tovarășe secre
tar general, noi vedem o înaltă expre
sie a grijii pe care o purtați dezvol
tării județului Harghita, tuturor lo
calităților sale, in ansamblul dezvol
tării întregii noastre patrii, grijă 
pentru care vă sintem profund recu
noscători.

Vă raportăm că indicațiile dum
neavoastră cu privire la dezvoltarea 
și modernizarea producției au în
ceput să prindă viață. In acest an 
se va da in funcțiune instalația de 
aglomerare a concentratelor de fier 
— obiectiv important, care va con
tribui la o valorificare superioară a 
acestora. Prin forțele proprii ale co
lectivului au fost executate o bandă 
transportoare pentru ușurarea proce
sului de producție, o bandă de tur
nare, precum și diferite aparate 
pneumatice de ridicat.

(Continuare in pag. a ll-a)

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, duminică a sosit în Ca
pitală, într-o vizită oficială, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda.

Premierul iranian este însoțit de 
Abbas Nayeri, ambasador, director 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe al Iranului, Ahmad Arda- 
lan, ambasador, director în același 
minister, de alte persoane oficiale.

în întîmpinarea oaspetelui, pe 
aeroportul Otopeni, se aflau pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. Cor
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Gheor
ghe Cioară, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, conducători ai unor insti
tuții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști români și străini.

A fost de față Alexandru Boabă 
ambasadorul țării noastre la Te
heran.

Erau prezenți, de asemenea, Sa- 
degh Sadrieh, ambasadorul Ira
nului la București, și membri ai 
ambasadei. - —

La sosire pe aeroportul Cicpeni

CĂTRE
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI DEMOCRAT 

AL KURDIST ANULUI
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări de la întemeierea partidului 

dumneavoastră, C.C. al P.C.R. vă adresează un cald salut și sincere 
felicitări.

Reafirmăm și cu această ocazie dorința noastră de a extinde rapor
turile bilaterale dintre P.C.R. și P.D.K., in interesul dezvoltării relațiilor 
între Republica Socialistă România și Republica Irak, al ambelor po
poare, in folosul cauzei libertății, independenței naționale și progresu
lui social, păcii și colaborării internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Pe frontispiciul aerogării erau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Iranului.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări, după care pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, au trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe aero
port.

Premierului iranian i-au fost pre
zentate persoanele oficiale venite 
în intimpinarea sa. A avut loc, 
apoi, defilarea gărzii de onoare.

Pionieri au oferit șefului guver
nului iranian flori.

Vizita premierului Amir Abbas 
Hoveyda se înscrie pe linia legă
turilor prietenești româno-iraniene, 
legături tradiționale care cunosc, 
in prezent, o dezvoltare din ce în 
ce mai mare, din ce în ce mai rod
nică, constituind un exemplu de 
conlucrare intre state cu sisteme 
social-politice diferite. Ea repre
zintă un nou și însemnat prilej de 
a se continua dialogul fructuos 
stabilit între factorii de răspundere 
ai celor două țări, de a se explora 
împreună căi și mijloace menite sa 
ducă la adincirea și extinderea co
laborării reciproce, in folosul am
belor popoare, al cauzei destinde
rii și cooperării internaționale.

(Agerpres)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL HARGHITA
(Urmare din pa<. I)

Paralel cu dezvoltarea uzinei se 
schimbă si înfățișarea orașului. Au 
apărut noi blocuri de locuințe, in 
primul trimestru al anului viitor va 
intra in funcțiune rețeaua de apă 
potabilă și industrială. rețeaua 
de canalizare a orașului și a 
uzinei, precum și alte lucrări edlli- 
tar-gospodăreșli, in valoare de peste 
25 milioane lei.

Aceste realizări, care In.suflețcsc 
oamenii muncii in activitatea lor 
pentru înfăptuirea politicii partidului, 
n-ar fi fost posibile fără sprijinul 
nemijlocit al conducerii partidului, al 
dumneavoastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. îmi este 
deosebit de plăcut să vă exprim cu 
acest prilej. în numele muncitorilor, 
al întregii populații a orașului, cele 
mai calde mulțumiri și profunda 
noastră recunoștință pentru grija pe 
care ne-o purtați.

Vă informăm, tovarășe secretar 
general, că planul de producție al în
treprinderilor economice pe șapte 
luni a fost îndeplinit la toți indica
torii.

Indicațiile pe care ni le-ați dat si 
cu prilejul acestei vizite constituie 
pentru noi un adevărat program de 
muncă, pentru înfăptuirea căruia nu 
ne vom cruța forțele.

Vă mulțumim încă o dată din 
inimă pentru cinstea deosebită pe 
care ne-ați fâcut-o vizi ti nd uzina și 
localitatea noastră și vă urăm multă 
sănătate și viață lungă spre binele 
țării și fericirea poporului.

In aplauzele celor prezenți. a luat 
apoi cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși,

Doresc să adresez muncitorilor 
vechiului centru metalurgic Vlăhița. 
tuturor locuitorilor orașului, un salut 
călduros din partea Comitetului Cen
tral. a Consiliului de Stat și a gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze puternice, prelungite).

Mi-a făcut o deosebită plăcere să 
vizitez din nou uzina Vlăhița, să mă 
intilnesc cu colectivul de muncitori 
și ingineri, cu conducerea uzinei, cu 
organizația dc partid, cu dumnea
voastră. Trebuie să vă declar că am 
impresii bune despre progresele rea
lizate in ultimii doi ani. deși consi
der că ceea ce s-a făcut pină acum

La Odorheiu Secuiesc, in noile 
întreprinderi industriale

în continuarea vizitei, oaspeții se 
opresc la Odorheiu Secuiesc. Pe 
stadionul municipal, unde aterizează 
elicopterul, o mare mulțime de oa
meni salută cu entuziasm și ovațio
nează îndelung pe secretarul general 
al partidului, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat

La Odorheiu Secuiesc se vizitează 
Întreprinderea „Tehnoutilaj", moder
nă unitate industrială care produce 
utilaj tehnologic și piese de schimb 
pentru industria alimentară. însoțiți 
de directorul întreprinderii, ing. Iu- 
liu Petreș, conducătorii de partid și 
de stat parcurg secții ale întreprin
derii. noua hală industrială pentru 
confecții metalice dată in funcțiune 
anul trecut In timpul vizitei. Gh. 
Moldovan, șeful departamentului de 
resort din Ministerul Agriculturii. 
Silviculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor, prezintă perspectivele acestei 
întreprinderi, care urmează a se dez
volta in actualul cincinal. De altfel, 
în cadrul planului de extindere a și 
intrat recent in funcțiune o turnăto
rie, s-au montat noi utilaje, in ma
rea lor majoritate produse de către 
industria românească.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează apoi Filatura de bumbac, 
construcție nouă, amplasată in apro
pierea întreprinderii Tehnoutilaj, Fa
bricii de ață și Unității de exploa
tare și industrializare a lemnului, 
care — în ansamblul lor — consti
tuie platforma industrială a orașu
lui. Directorul tinerei întreprinderi, 
ing. Vereș Karol, prezintă halele am
ple ale filaturii, aflate în diferite 
stadii de construcție, precum și o se
rie de utilaje de mare productivi
tate, al căror montaj se desfășoară 
din plin. El exprimă hotărirea una
nimă a constructorilor și a întregu
lui colectiv al întreprinderii, consti
tuit in majoritate din tineri absol
venți ai școlilor profesionale, de a 
da in funcțiune filatura pină la 30 
noiembrie, cu o lună inainte de ter
menul planificat Ministrul industriei 
ușoare. Ion Crăciun, aflat aici in in- 
timpinarea conducătorilor de partid 
și de stat, înfățișează pe larg per
spectiva noii filaturi.

In încheierea vizitei, pe stadionul 
municipal a avut loc o mare adu
nare populară, la care au participat 
mii de cetățeni ai municipiului O- 
dorheiu Secuiesc.

In numele tuturor locuitorilor, a 
luat cuvintul primul secretar al Co
mitetului municipal Odorheiu Secu- 
iese ai p.c.r., (jbomyi Mihai, 
care a spus :

In numele tuturor locuitorilor din 
municipiul Odorheiu Secuiesc, ro
mâni și maghiari, vă adresez un 
salut fierbinte, plin de recunoștință 
și urarea de bun venit pe aceste 
meleaguri harghitene.

Vizita dumneavoastră in orașul 
nostru este incă o dovadă a aten
ției deosebite pe care conducerea 
partidului și statului nostru, dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Ceaușescu, o acordați înfloririi con
tinue a tuturor județelor țării pe ca
lea dezvoltării multilaterale a socie
tății noastre socialiste.

Locuitorii acestui oraș simt din 
plin această permanentă grijă, con
cretizată. mai ales după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., in obiectivele e- 
conomice și social-culturale ampla
sate : Fabrica de ață. Filatura de 
bumbac, clădirea telefoanelor, noul 
hotel turistic, precum și alte impor
tante înfăptuiri.

Cu un înalt simț de răspundere, 
comuniștii, toți oamenii muncii dez
bat in aceste zile propunerile și in
dicațiile prețioase cuprinse în expu
nerea dumneavoastră, iubite tovarășe 

constituie de-abla un început. Este 
necesar ca uzina dumneavoastră să 
continue mai rapid procesul de mo
dernizare. pentru a asigura atit spo
rirea producției și îmbunătățirea ca
lității, cit și condiții mai bune dc 
muncă pentru muncitori, să se asi
gure realizarea intr-un termen cit 
mai scurt a noilor Investiții, in așa 
fel incit in acest cincinal să se poată 
îndeplini in întregime sarcina de a 
spori producția, dc a crește numărul 
do muncitori la circa 2 500. deși eu 
consider că vor trebui analizate in 
continuare posibilitățile de sporire a 
acestui număr prin organizarea de 
no| secții de prelucrare superioară a 
producției.

In orice caz. ați obținut rezultate 
bune pe primele 7 luni, ați realizat 
cu succes planul. Pentru aceasta vă 
adresez cele mai calde felicitări. 
(Aplauze puternice).

Mă bucură, dc asemenea, că s-au 
luat un șir dc măsuri privind re
zolvarea unor probleme edilitare și 
sociale, care sini strict necesare pen
tru îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale muncitorilor, ale tuturor locui
torilor. Trebuie permanent să avem 
in vedere ca. o data cu activitatea 
pentru dezvoltarea producției și ri
dicarea nivelului tehnologic, să tra
ducem in viață și hotăririle Congresu
lui al X-lea, politica partidului de 
ridicare continuă a bunăstării oame
nilor muncii. Dc altfel, recent, Co
mitetul Executiv a luat, după cum 
cunoașteți, hotărirea de a spori in
demnizațiile pentru copii, ceea ce va 
duce la creșterea cu circa 45—50 la 
sută a fondurilor puse la dispoziția 
populației, sub forma alocațiilor de 
stat pentru copii, contribuind și a- 
ceasta Ia îmbunătățirea condițiilor 
dc viață. Aceasta este o dovadă eloc
ventă că partidul nostru înfăptuiește 
atit programul dezvoltării economice, 
cit și programul de ridicare a nive
lului dc trai al oamenilor muncii.

Stă in puterea noastră, tovarăși — 
a dumneavoastră, a clasei muncitoa
re. a întregului nostru popor — să în
făptuim programul dezvoltării Româ
niei socialiste, să asigurăm crește
rea bunăstării întregului popor ! De 
noi depinde să realizăm aceasta și 
sintem convinși că vom reuși ! (Apla
uze puternice, prelungite).

în încheiere, vă urez să obțineți 
noi succese in activitatea dumnea
voastră și vă doresc multă sănătate 
și multă fericire la toți. (Aplauze 
prelungite ; ovații : se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.**).

Ceaușescu, privind îmbunătățirea 
activității politico-ideologice. de edu
care marxist-leninistă a maselor. Ne 
exprimăm și cu acest prilej totala 
noastră adeziune față de aceste mă
suri și vă asigurăm că sintem pu
ternic mobilizați să depunem efor
turi inzecite pentru îndeplinirea tu
turor sarcinilor economice, social- 
culturale și educative ce ne revin.

Strins uniți in jurul partidului nos
tru iubit, mereu alături de dumnea
voastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, 
întărim incă o dată legămintul nos
tru de devotament față de scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România, de a milita neobosit pen
tru întărirea unității și prieteniei 
frățești intre oamenii muncii români 
și cei aparținind naționalităților con
locuitoare. pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

Au vorbit, de asemenea, aducind 
un cald salut secretarului general al 
partidulur, celorlalți conducători de 
partid și de stat, oameni ai muncii 
și intelectuali din localitate. Vorbind 
in numele colectivului de muncă al 
Fabricii de ață și filaturii din Odor- 
heiu Secuiesc, QsajkOVSZkî Ja- 
nOS secre^anjl comitetului de partid 
al Fabricii de ață, a spus : Permite- 
ți-mi să folosesc acest prilej pentru a 
exprima adinca mulțumire și recunoș
tință din partea întregului nostru 
colectiv de muncă pentru grija parti
dului, a guvernului și personal a 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, pentru crearea condițiilor op
time de muncă pentru oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri locuite de 
secui. Mulțumim din suflet pentru 
faptul că și municipiul nostru s-a 
îmbogățit cu incă un obiectiv indus
trial.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că vom lucra și activa cu 
toată rivna noastră de muncitori co
muniști pentru traducerea în viață 
a directivelor stabilite de Congresul 
al X-lea al scumpului nostru partid, 
atit pe plan economic, cit și pe planul 
ridicării nivelului ideologic al între
gului nostru colectiv. Vă asigurăm că 
vom fi demni de 'încrederea ce ne-o 
acordați, străduindu-ne să ridicăm in 
mod continuu calitatea produselor fa
bricii noastre, astfel ca ele să se 
bucure de faimă republicană și de 
bună apreciere pe piața mondială. Ne 
angajăm să dăm în folosință filatura 
de bumbac cu o lună mai inainte de 
termenul stabilit. Astfel considerăm 
noi să ne dovedim demni de titlul de 
muncitori comuniști, de încrederea 
partidului, a guvernului și a dumnea
voastră personal, tovarășe secretar 
general".

Vizita dumneavoastră în munici
piul nostru — a spus muncitoarea 
Miklosi Eva, de la Fabrica de 
confecții din Odorheiu Secuiesc, care 
a vorbit in limba maghiară — con
stituie o dovadă elocventă a grijii 
permanente pe care partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă 
poporului muncitor. Permiteți-mi, to
varășe secretar general, ca, inainte de 
toate, să vă transmit in numele 
femeilor din Odorheiu Secuiesc cele 
mai sincere mulțumiri pentru minu
natele condiții de lucru create de 
partidul nostru prin înființarea în 
municipiul Odorheiu Secuiesc a în
treprinderilor de industrie ușoară.

Eu sint muncitoare în Fabrica de 
confecții, mamă a trei copii. Am citit 
cu deplină satisfacție propunerile 
dumneavoastră privind îmbunătățirea 
educării marxist-leniniste a muncito
rilor și m-am gîndit la copiii mei. 
Creșterea și educarea lor nu este nu
mai grija părinților. Ne umple sufle
tele de bucurie cînd știm că asupra

în mijlocul muncitorilor de Io Vlăhița. Moment elocvent al activității practice a secretarului general al partidului i dialogul viu, permanent, cu 
poporul

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

lor veghează partidul nostru, ceea ce 
constituie garanția sigură că ei vor 
deveni oameni in sensul adevărat al 
cuvintului. Această grijă părintească 
a partidului nostru se manifestă pu
ternic și in recenta hotărire privind 
creșterea alocației pentru copii — 
măsură care contribuie în mod sub
stanțial la ridicarea nivelului de trăi
ai familiilor cu copij.

Exprimînd sentimentele și gindurile 
tuturor femeilor muncitoare din O- 
dorheiu Secuiesc, mulțumim partidu
lui, dumneavoastră personal, tovarășe 
Ceaușescu, pentru faptul că viața 
noastră devine zi de zi mai frumoasă 
și mai fericită.

S-a adresat, de asemenea, în limba 
maghiară cetățenilor tovarășul Ja
nos Fazekas, mernbru a| comi- 
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

In primul rînd. permlteți-mi să 
mulțumesc locuitorilor municipiului 
Odorheiu Secuiesc, secuilor de aici 
pentru calda primire pe care o fac 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
(Aplauze vii. îndelungate) și soției 
sale. Elena Ceaușescu, celorlalți con
ducători de partid și de stat care 
participă la această vizită — a spus 
in cuvintul său tovarășul Janos Fa
zekas. Această primire constituie o 
dovadă că secuimea și acest munici
piu sprijină din toată inima politica 
internă și externă a partidului, a 
Comitetului său Central, in frunte 

cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Politica naționalității maghiare din 

România este politica Partidului Co
munist Român. Acest partid ne-a 
călăuzit pe drumul lichidării asupri
rii naționale și sociale. Acest par
tid a deschis calea industrializării 
intensive, socialiste și pe aceste me
leaguri — este adevărat, ceva mai 

tirziu — ceea ce a dus la creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
locuitorilor. Secuii nu mai trebuie să 
emigreze ca să ciștige piinea în A- 
merica, Australia și Canada. Ei au 
un trai îmbelșugat asigurat in patria 
noastră comună — România socia
listă. In fața dumneavoastră, a tuturor 
cetățenilor de față, țin să aduc mul
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul acordat, pentru în
țelegerea dovedită în problema in
dustrializării ținuturilor secuiești. 
Sint convins că și in viitor ne va 
sprijini, așa cum ajută toate jude
țele țării să se dezvolte in mod 
armonios, să înflorească.

Naționalitatea maghiară din Româ
nia va traduce in viață în mod con
secvent politica internă și externă a 
partidului.

Partidul Comunist Român, ai cărui 
membri sintem mulți din cei de aici, 
de 50 de ani luptă și muncește pen
tru viitorul poporului român și al 
naționalităților conlocuitoare, fiind 
de la crearea lui un partid interna
ționalist. Această politică internațio- 
nalistă, P.C.R. o aplică și în mișca
rea comunistă și muncitorească mon
dială, militind activ pentru unitatea 
acestei mișcări, pentru pace, împo
triva imperialismului.

Partidul Comunist Român, Comite
tul său Central, in frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a asigurat na
ționalității maghiare posibilitatea fo
losirii limbii naționale in scris și 
verbal, in activitatea de stat, cultiva
rea ei. Partidul nostru comunist in
ternaționalist a asigurat naționalității 
maghiare dezvoltarea culturii ei na
ționale împreună și în strinsă concor
danță cu dezvoltarea culturii româ
nești.

Să trăiască prietenia frățească 
româno-maghiară de nezdruncinat! Să 
muncim și să luptăm in strinsă uni
tate pentru construirea socialismului 
și comunismului in România socia
listă! Vă doresc multă sănătate și 
putere de muncă pentru înflorirea 
orașului Odorheiu Secuiesc.

In aplauzele îndelungate ale celor 
prezenți, a luat apoi cuvintul tova- 
râșui NICOLAE ceaușescu.

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor locuitori
lor municipiului Odorheiu Secu
iesc, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze prelungite). îmi face 
o deosebită plăcere să mă întîlnesc 
din nou cu locuitorii acestui mu
nicipiu. să constat rezultatele bune 
obținute in realizarea planului de 
dezvoltare a economiei municipiu
lui.

La fel ca întregul popor, oame
nii muncii din Odorhei își aduc 
contribuția la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului nostru. (Vii a- 
plauze).

Știu că și dumneavoastră ați 
realizat cu succes planul cincinal (Continuare în pag. a IV-a)

concretizată, între altele, în recentaLa Cristuru-Secuiesc — unul din milioanele de copii ai țării care se bucură de grija părintească a partidului, 
hotărire privind majorarea alocajiei ae stat pentru copii

trecut, precum și sarcinile de plan 
pe primele 7 luni ale acestui an. 
Vă felicit din toată inima pentru 
aceste rezultate, pentru contribu
ția pe care o aduceți la înflorirea 
patriei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

în cincinalul trecut au început 
și la Odorhei — ca și în alte orașe 
din județul Harghita și, în gene
ral, din România — dezvoltarea 
unor noi capacități industriale. In 
acest cincinal sînt prevăzute, de 
asemenea, noi unități de produc
ție. atit construirea unor unități 
noi, cît și dezvoltarea celor exis
tente, cum este „Tehnoutilaj", în
treprindere care, de la 700 de sa- 
lariați, va ajunge la 2 500 ; de fapt, 
aceasta nu este o dezvoltare, ci re
alizarea unei unități noi. (Aplauze 
prelungite).

Crearea de noi întreprinderi in
dustriale, de noi instituții social- 

culturale și de locuințe în muni
cipiul dumneavoastră constituie o 
dovadă elocventă a grijii perma
nente a partidului, a guvernului 
țării noastre de a asigura așezarea 
cît mai rațională a industriei și a 
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul țării, de a crea, pe această 
bază, condiții de muncă și de trai 
cît mai bune pentru toți oamenii 
muncii. (Vii aplauze). Aceasta 
constituie expresia preocupării 
partidului de a asigura tuturor 
locuitorilor patriei noastre condi
ții egale de muncă, de trai, de cul
tură, de învățămînt dintre cele 
mai bune, deoarece numai astfel 
putem vorbi de edificarea socialis
mului, de crearea premiselor pen
tru a trece la comunism. (Vii a- 
plauze). Dar aici, în Odorheiu Se
cuiesc, ca și în județul Harghita in 
general, precum și în alte județe, 

această politică de industrializai» 
are și un alt aspect — și anume, 
ea oglindește preocuparea partidu
lui noștru de a realiza in viață a- 
devărata egalitate in drepturi în
tre toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate. (Aplauz» 
puternice).

Secuii locuiesc aici de secol» 
împreună cu românii, cu germa
nii, cu alte naționalități ; dar, în 
trecut, aici nu s-au construit prea 
multe uzine și întreprinderi, așa 
cum nu s-au construit nici în alte 
județe ale țării. în general, nivelul 
forțelor de producție a fost foart» 
redus pentru că clasele stăpîni- 
toare, indiferent de naționalitate, 
nu s-au preocupat de a ridica ni
velul industrial și economic al ță
rii și, deci, de a îmbunătăți condi
țiile de viață ale oamenilor mun
cii. Grija lor a fost întotdeauna să 
asuprească atît pe români, cît și pe 
maghiari, pe germani — așa cum 
este de altfel întotdeauna preo
cuparea capitaliștilor, indiferent de 
naționalitate, în orice parte a glo
bului pămîntesc s-ar afla ei. Odată 
cu eliberarea patriei de sub jugul 
fascist, cu trecerea la construirea 
socialismului, s-au creat condiții și 
pentru a se realiza adevărata ega
litate în drepturi între români, 
maghiari, germani și cei de alte 
naționalități și, mai cu seamă, s-au 
pus bazele unei dezvoltări pu
ternice a economiei.

Este adevărat că a trebuit să 
învingem multe greutăți. Avem 
încă multe de făcut pentru ca țara 
noastră să ajungă la un nivel de 
dezvoltare înalt ; dar întotdeauna 
trebuie să ținem seama de unde 
am plecat, care era situația acum 
20 de ani, ce am realizat, ce ne 
preocupăm să realizăm.

Succesele obținute în făurirea so
cialismului, sub conducerea parti
dului nostru, realizarea programu
lui elaborat de Congresul al X-lea, 
de industrializare rapidă a patriei 
și a tuturor zonelor țării noastre, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, arată jus
tețea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, demonstrează că 
stă în puterea noastră, a oameni
lor muncii din România, ca, în
frunte cu clasa muncitoare, să
realizăm socialismul așa cum îl
dorim, să creăm condiții pentru
bunăstarea și fericirea noastră, a 
tuturor. (Aplauze puternice).

Desigur, trebuie să depunem în 
continuare eforturi pentru a reali
za cu succes planul cincinal actual 
— șl începutul -este bun. Trebuie 
să asigurăm îmbunătățirea calită
ții produselor, trebuie să ne preo
cupăm, totodată, de a realiza pro
gramul de creștere a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Măsu
rile luate recent de Comitetul 
Central al partidului prevăd 
sporirea cu aproape 50 la sută a 
alocațiilor pentru copii mai înain
te decît s-a preconizat. Aceasta 
este încă o dovadă a faptului că, 
pe măsură ce creăm condiții ma
teriale, pe măsură ce realizăm mal 
devreme prevederile planului de 
dezvoltare a economiei naționale, 
vom putea realiza mai devreme și 
măsurile de creștere a nivelului 
de trai al întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Noi știm că tot ceea ce realizăm 
în România pe drumul construirii 
socialismului este chemat să ser
vească în primul rînd dezvoltării 
economiei naționale, poporului
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MARELE MITING DE LA MIERCUREA CIUC
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarișL

Dați-mi voie să vă adresez dum
neavoastră. locuitorilor din Miercu
rea Ciuc, tuturor locuitorilor jude
țului Harghita, un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In cadrul vizitei de lucru pe care 
am făcut-o astăzi in județul dum
neavoastră, am vizitat opt centre 
orășenești și industriale, un mare 
număr de unități industriale. Re
gret că timpul nu ne-a permis să 
vizităm și unități agricole. Aceasta 
arată că județul Harghita s-a dez
voltat mult, are multe asemenea 
centre, incit o singură zi nu mai 
este îndeajuns pentru a le vizita 
și cunoaște. (Vii aplauze).

Peste tot am constatat cu satis
facție că oamenii muncii din toate 
întreprinderile, toți locuitorii a- 
cestor orașe și centre industriale 
au realizat în bune condiții 
sarcinile de plan ale cincinalului 
trecut, aducînd astfel o contribuție 
însemnată la realizările generale 
obținute de poporul nostru pe dru
mul construirii socialismului. 
(Aplauze puternice).

De asemenea, am constatat cu 
deosebită bucurie că și colectivele 
de oameni ai muncii din întreprin
derile din județul Harghita au 
realizat cu succes planul pe pri
mele 7 luni ale noului cincinal, 
ceea ce constituie un început bun, 
care ne dă garanția că planul cinci
nal actual va fi îndeplinit cu 
succes. (Aplauze îndelungate). De 
altfel, țin să vă informez că nu nu
mai în județul dumneavoastră, dar 
și pe întreaga țară, planul pe pri
mele 7 luni a fost îndeplinit și de
pășit, realizîndu-se, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
un spor de producție de peste 11.5 
la sută, față de circa 9 la sută cit 
era prevăzut în plan. Aceasta în
seamnă că în întreaga țară oame
nii muncii au pășit cu hotărîre la 
înfăptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea al partidului 
nostru. (Aplauze puternice, urale).

Pentru succesele pe care le-ați 
obținut în realizarea cincinalului 
pe care l-am încheiat la sfîrșitul 
lui 1970 și pentru realizările mari 
obținute în primele 7 luni ale nou
lui cincinal, doresc ca, în numele 
conducerii de partid și de stat, să 
vă felicit din toată inima, pe dum
neavoastră, pe toți oamenii muncii 
din Harghita. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Deși timpul nu mi-a permis să 
vizitez și unități agricole, cunosc 
că și cooperatorii și lucrătorii din 
agricultura județului au obținut, 
de asemenea, rezultate bune, că 
sînt toate condițiile ca acest an 
să fie încheiat cu rezultate bune, 
atît in domeniul producției vege
tale. cit și în cel al producției ani
maliere. De aceea, doresc să a- 
dresez felicitări călduroase tuturor 
cooperatorilor și țăranilor din ju
dețul Harghita. (Aplauze puter
nice).

Fără îndoială că toate aceste 
realizări au cerut și cer eforturi 
mari, o activitate intensă de pregă
tire a oamenilor — și în această 
activitate de formare a oamenilor 
muncii pentru producție, de pregă
tire a tineretului nostru, cadrele di
dactice au adus și aduc o contri
buție de mare însemnătate ; pentru 
că, pînă la urmă, tot ceea ce în
făptuim se datorește omului, con
științei lui, felului cum el știe să 
înfăptuiască, zi de zi, politica 
partidului nostru comunist. Iată de 
ce doresc să adresez felicitări și 
cadrelor didactice din județul 
Harghita pentru activitatea pe care 
o desfășoară în școală, în domeniul 
educării oamenilor muncii. (Aplau
ze puternice).

în cincinalul care a trecut s-au 
construit o serie de întreprinderi 
noi și multe locuințe ; în județ s-au 
investit aproape 3 miliarde de lei. 
Aș putea spune că, de fapt, dez
voltarea industrială a județului 
Harghita a început cu cincinalul 
trecut, în 1966, și, desigur, ea va fi 
continuată în cincinalul actual, în 
care se vor investi peste 6 miliar
de lei pentru dezvoltarea industriei 
și a bazei materiale a județului. De 
asemenea, s-au construit locuințe, 
școli, un spital modem — a căruj 
construcție, dacă vă aduceți aminte, 
am hotărît-o împreună anul trecut, 
în luna mai, tot în această piață. 
După cum se vede, el s-a realizat 
cu succes, ceea ce înseamnă că 
hotărirea luată a fost bună. 
(Aplauze puternice).

în cincinalul actual urmează să 
se mai construiască în județul 
dumneavoastră 10 noi unități in
dustriale, la care, probabil, se vor 
mai adăuga și altele.

Desigur, acest program de dez
voltare a industriei pe aceste pă- 
mînturi locuite de secui și români 
este urmarea transpunerii în viață 
a politicii marxist-leniniste a 

partidului nostru de amplasare ra
țională a industriei pe întreg te
ritoriul țării, de realizare în prac
tica a adevăratei egalități in drep
turi intre toți cetățenii României, 
fără deosebire de naționalitate. 
(Aplauze puternice, prelungite).

De asemenea, urmează să fie 
construite în județ din fondurile 
statului peste 6 000 de apartamen
te, la care se vor adăuga, bineîn
țeles. și locuințele construite de 
populație. Fără îndoială că din a- 
ceste locuințe o parte destul de 
mare revine orașului Miercurea 
Ciuc.

Legat de aceasta, aș dori să 
reamintesc că în cincinalul trecut, 
în anul 1967, mi se pare, am ho- 
tărît împreună ca noul județ Har
ghita să aibă drept capitală orașul 
Miercurea Ciuc. (Aplauze puterni
ce). Atunci au fost unii, nu numai 
de pe aceste meleaguri, dar chiar de 
la București, care își puneau în
trebarea : ce fel de capitală va fi 
Miercurea Ciucului — un oraș 
slab dezvoltat ? Cînd va ajunge el 
să fie un oraș modern ? Aș putea 
spune că dacă astăzi acești oameni 
ar veni la Miercurea Ciucului ar 
vedea că acest oraș devine o ca
pitală modernă de județ și că la 
sfîrșitul acestui cincinal el se va 
putea compara cu multe alte ca
pitale de județ din România. (A- 
plauzc puternice, prelungite).

Partidul nostru acționează în 
mod ferm pentru dezvoltarea de 
noi centre orășenești și industria
le, așa că și în județul dumnea
voastră, alături de Miercurea 
Ciuc, se va dezvolta, fără îndoială, 
și municipiul Odorheiu Secuiesc 
și celelalte orașe care sînt astăzi 
în număr de 8 ; probabil că în ur
mătorii ani și în următoarele cin
cinale se vor construi noi centre 
orășenești pe baza programului 
care se elaborează în prezent de 
Comitetul Central al partidului 
nostru. Această politică de ridicare 
a orașelor patriei noastre face 
parte integrantă din politica de 
construcție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate care pre
supune condiții de muncă, de via
ță, de învățămînt, de cultură din 
cele mai bune, nivel de trai tot 
mai ridicat pentru întregul nostru 
popor. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Dacă privim ceea ce am înfăp
tuit, putem spune că toate acestea 
sînt rodul muncii clasei noastre 
muncitoare, a țărănimii, intelectu
alității, a tuturor oamenilor mun
cii, care urmează neabătut politica 
marxist-leninistă a partidului nos
tru comunist ; ele sînt rodul acti
vității tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani, de altă 
naționalitate — care înfăptuiesc în 
strînsă unitate politica comuniști
lor conștienți că aceasta constituie 
propria lor politică care le asigură 
prezentul și viitorul, atît lor, cît 
și copiilor lor, tuturor celor care 
vor veni după noi. (Aplauze pu
ternice).

In toate orașele și centrele care 
le-am vizitat astăzi ne-am întîlnit 
cu un număr mare de activiști de 
partid și de stat, cu conducători de 
întreprinderi, cu muncitori, intelec
tuali, cu zeci și sute de mii de oa
meni ; am ascultat cuvîntul multor 
activiști de partid și de stat, mul
tor muncitori și intelectuali, țărani. 
Am constatat hotărirea fermă a tu
turor de a înfăptui neabătut poli
tica partidului nostru, încrederea 
lor nestrămutată în politica mar
xist-leninistă a comuniștilor, faptul 
că atît pe aceste meleaguri, cît și 
în întreaga noastră țară, oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, sînt hotărîți să facă totul 
pentru a făuri societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, pentru a 
construi societatea comunistă. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Desigur, ne mîndrim cu toții cu 
ceea ce am realizat. Știm că nu a 
fost ușor, că a trebuit să învingem 
multe greutăți, că am avut multe 
lipsuri, că mai avem încă multe 
greutăți de biruit, că mai trebuie 
să facem încă mult pentru a ridica 
patria noastră, condițiile de trai 
ale poporului nostru la un nivel 
superior și a putea spune : iată, 
acesta reprezintă socialismul, ni
velul acesta de viață îl garan
tează socialismul ! Ceea ce am 
realizat pînă acum constituie o 
garanție că, învingînd toate greu
tățile, vom realiza aceste prevederi, 
vom face ca întregul nostru popor 
să se bucure din plin — atît din 
punct de vedere material, cît și 
spiritual — de binefacerile socia
lismului și comunismului. (Aplau
ze puternice).

Cred că nu este necesar să mai 
vorbesc mult, și în acest cadru, 
despre politica națională a parti
dului nostru. Am mai discutat nu 
o dată împreună despre aceasta ; 
dar este in afară de orice discuție 
câ această politică națională este 
o politică de deplină egalitate în 
drepturi între toți oamenii muncii, 
de a asigura naționalităților con
locuitoare condiții egale cu oame

nii muncii români, de a face ca, 
intr-adevăr, toți cei ce muncesc din 
România să se simtă cetățeni cu 
aceleași drepturi și îndatoriri, care 
să poată să-și spună cuvîntul, fie 
în limba română, fie în limba 
maghiară, germană sau în limba 
pe care o înțeleg mai bine, asupra 
tuturor problemelor care privesc 
dezvoltarea societății noastre socia
liste. Orice limbă am vorbi, trebuie 
să vorbim însă intr-un singur fel, 
și anume : „Totul pentru socialism, 
totul pentru popor, totul pentru 
patria noastră socialistă — Repu
blica Socialistă România !“ (Aplau
ze puternice, urale). Desigur, rea
lizarea acestor condiții de activi
tate spirituală, de învățămînt, de 
manifestare în limba proprie în
seamnă in același timp întărirea 
colaborării și a luptei comune, a 
prieteniei comune, pentru că, așa 
cum ani mai spus nu o dată, tot 
ceea ce s-a înfăptuit pe aceste me
leaguri este rodul muncii comune ; 
dezbinarea nu a servit decît duș
manilor oamenilor muncii și dacă 
dorim victoria comunismului în 
România, trebuie să întărim unita
tea și frăția în lupta și munca 
noastră comună. Aceasta este che»- 
marea Partidului nostru Comunist! 
Aceasta este chemarea pe care o a- 
dresez ca fiu al poporului român, 
dar și ca fiu al tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, ger
mani — tuturor cetățenilor pa
triei noastre ! (Aplauze puternice, 
urale).

In acest cincinal aveți de realizat 
un program destul de mare ; el este 
o parte din programul general de 
dezvoltare a României socialiste, 
înfăptuirea lui cere eforturi ; este 
necesar de aceea ca organizațiile de 
partid, organizațiile de tineret, sin
dicatele, consiliile populare, toți oa
menii muncii să-și unească efortu
rile, să-și organizeze mai bine ac
tivitatea pentru a realiza mai de
vreme toate investițiile, pentru a da 
produse de bună calitate, a obține o 
sporire mai mare a producției agri
cole, a realiza mai devreme con
strucțiile de locuințe și a le face cît 
mai frumoase, mai corespunzătoare 
necesităților constructorilor socia
lismului. Toate acestea cer muncă, 
muncă, activitate, activitate, zi și 
noapte — dacă se poate spune așa. 
Nu ne putem permite încă să spu
nem că am făcut destul și că ne mai 
putem odihni. Este adevărat, am 
realizat multe, dar mai avem încă 
multe de făcut și nu dorim să ră- 
mînem în urma dezvoltării altor 
state — atît socialiste, cît și capita
liste. Dorim să reducem cît mai 
repede decalajul care ne desparte 
de țările mai avansate, să le ajun
gem cît mai rapid din urmă, de
oarece numai cu o economie și o 
știință puternică, cu un învățămînt 
înaintat vom putea asigura cu ade
vărat făurirea societății socialiste, 
așa cum o dorim noi !

Odată cu aceasta, este necesară 
intensificarea activității politico- 
ideologice, de formare a omului 
nou, de ridicare a conștiinței sale, 
de așezare a relațiilor sociale între 
oameni pe baze socialiste și comu
niste. Noi sîntem revoluționari, am 
transformat din rădăcini societatea 
noastră românească, dar mai avem 
mult pentru a realiza comunismul, 
iar lupta pentru comunism este o 
luptă revoluționară. Niciodată nu 
trebuie să uităm că sîntem comu
niști, că sîntem revoluționari, că 
avem obligația să transformăm în 
continuare societatea noastră pe 
baze revoluționare, să creăm re
lații noi — nu numai naționa
le, dar și sociale, de echita
te, de repartizare mai bună a 
veniturilor — condiții cît mai 
bune de viață pentru toți oame
nii muncii, în așa fel îneît fie
care să poată spune : iată, sînt ce
tățean al unei țări socialiste libere, 
iată s-a realizat, într-adevăr, ce
rința de bază a socialismului, aceea 
de a mă bucura de toate bineface
rile materiale și spirituale ale o- 
rînduirii noastre, de a fi un părtaș 
activ și conștient la întreaga acti
vitate de făurire a vieții noi, de a 
acționa conștient pentru dezvol
tarea întregii societăți. (Aplauze 
puternice). Numai atunci cînd 
vom ajunge ca fiecare cetățean al 
patriei noastre să simtă răspunde
rea atît față de el, cît și față de 
popor, de societate, cînd fiecare 
își va înțelege îndatoririle și drep
turile care le are și va acționa cu 
toată convingerea pentru dezvol
tarea orînduirii noastre, vom pu
tea spune că am realizat societa
tea socialistă multilateral dezvol
tată atît din punct de vedere ma
terial, cît și spiritual, al conștiinței 
omului nou. Aceasta este societa
tea pe care partidul nostru comu
nist vă cheamă să o înfăptuim îm
preună, tovarăși ! (Aplauze pu
ternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Acesta este și sensul hotărîrilor 
Comitetului Executiv, al proble
melor dezbătute cu activul din do
meniul propagandei, muncii ideo
logice și politice, care, după cum

știți, urmează să le analizăm în- 
tr-o plenară specială a Comitetu
lui nostru Central. Vrem să punem 
și în domeniul activității spiritua
le. ideologice, mai multă ordine, 
ca toate mijloacele de care dispu
nem în acest scop să acționeze în- 
tr-un singur sens — acela al for
mării omului înaintat ; dorim ca 
tineretul, copiii noștri să crească 
în spirit comunist, să devină revo
luționari, luptători devotați pentru 
socialism, apărători de nădejde ai 
cuceririlor socialiste și comuniste, 
ai patriei lor socialiste. (Aplauze 
puternice).

Iată, tovarăși, care sînt preocu
pările partidului, ale guvernului și 
poporului în construirea orînduirii 
noastre noi. Fără îndoială că, ac- 
ționînd in acest spirit, ne îndepli
nim îndatorirea de comuniști față 
de poporul nostru, de ciasa munci
toare, de țărănime, de intelectuali
tatea noastră, față de toți cei ce 
muncesc în România. Sîntem 
conștienți că, odată cu îndeplinirea 
acestei îndatoriri față de oamenii 
muncii din România, noi ne înde
plinim, totodată, o îndatorire in
ternațională, pentru că forța siste
mului socialist mondial stă în forța 
și în construirea cu succes a socia
lismului în fiecare țară în parte. Cu 
cît fiecare țară socialistă are rezul
tate mai bune în construcția orîn- 
duirii noi, cu atît crește influența 
și prestigiul socialismului în lume, 
cu atît se întărește unitatea siste
mului socialist mondial. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dar noi nu ne limităm numai
la aceasta ; noi știm bine că este 
necesar să desfășurăm o intensă ac
tivitate internațională, să acționăm 
permanent pentru dezvoltarea re
lațiilor cu țările socialiste — atît 
cu țările socialiste din Europa și 
în primul rînd cu țările socialiste 
vecine, cît și cu statele socialiste 
de pe alte continente — pentru că 
numai acționînd pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor și solida
rității dintre toate țările socialiste.
pentru întărirea colaborării lor și 
depășirea divergențelor care se mai 
manifestă, numai promovînd o co
laborare multilaterală, asigurăm 
condiții bune de construcție a so
cialismului în fiecare țară și, în a- 
celași timp, contribuim la crește
rea influenței socialismului în 
lume. Desigur, socialismul se
construiește în 
bite de la o

condiții deose- 
țarâ la alta ;

firește, sînt legități generale și nu
se poate concepe izolarea în gra
nițe naționale ; dar, în același 
timp, nu se poate concepe neres- 
pectarea granițelor naționale, a in
dependenței și suveranității națio
nale. (Aplauze puternice).

In politica noastră internațio
nală noi milităm neabătut pentru 
extinderea relațiilor cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate sta
tele lumii, pe baza principiilor co
existenței pașnice. Așezăm la baza 
relațiilor noastre cu toate statele 
lumii principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc, iar cu țările socialiste și 
principiul întrajutorării tovără
șești pe baza marxism-leninismu- 
lui, a internaționalismului prole
tar. (Aplauze puternice).

Știm că în lume mai există forțe 
imperialiste și reacționare, că în 
diferite zone ale planetei mai ard 
încă flăcările războiului. Conside
răm de datoria noastră să ne adu
cem contribuția activă și să mili
tăm neobosit pentru a se pune ca
păt războaielor și conflictelor din
tre state, pentru retragerea truper 
lor Statelor Unite din Vietnam și 
din întreaga Indochină, pentru ca 
popoarele din această zonă a lumii 
să fie lăsate să-și rezolve proble
mele lor fără nici un amestec din
afară. Sprijinim pe deplin propu
nerile în 7 puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, pe care 
Ie considerăm o bază serioasă pen
tru o rezolvare politică a războiu
lui din Vietnam, și vom face totul 
pentru a ne aduce contribuția la 
victoria păcii în această parte a 
lumii. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Partidul Comunist Român, po
porul nostru, întăresc continuu so
lidaritatea cu mișcările de elibera
re națională, cu popoarele care 
luptă pentru a-și consolida inde
pendența națională, pentru dezvol
tarea statelor naționale indepen
dente. Vom întări necontenit soli
daritatea cu țările și popoarele 
care sînt hotărîte să se opună cu 
energie politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, să-și a- 
pere dreptul la o viață liberă și 
independentă ; de altfel, acesta este 
și sensul hotărîrii Comitetului Exe
cutiv privind formarea fondului 
solidarității internaționale cu po
poarele și mișcările de eliberare 
națională. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Ca țară europeană, România se 
preocupă în mod deosebit ca pe 
continentul nostru să se instaureze 
relații noi, să se realizeze secu
ritatea in Europa ; acționăm activ 
pentru ținerea conferinței consa
crate acestui deziderat de o excep
țională importanță pentru conti
nentul nostru și considerăm că 
trebuie intensificate eforturile în 
această direcție.

Ne preocupăm de înfăptuirea 
unor relații de colaborare între 
țările balcanice și considerăm că 
țările din Balcani trebuie să facă 
totul ca între ele să nu se mai 
ridice nici o problemă, ca nimeni 
să nu mai poată folosi aceste 
țări una împotriva celeilalte, ca 
Balcanii să devină un centru al 
păcii și cooperării. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Iată deci că, preocupîndu-ne de 
problemele noastre, noi nu uităm 
nici un moment problemele in
ternaționale, obligațiile pe care 
le avem de a participa activ la 
lupta pentru unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste, a 
forțelor antiimperialiste, pentru 
colaborarea între toate statele, 
pentru soluționarea problemelor 
care interesează popoarele, cu par
ticiparea tuturor statelor. Toc
mai această activitate internațio
nală, în strînsă legătură cu acti
vitatea internă de construcție so
cialistă, este dovada poziției juste, 
marxist-leniniste a partidului nos
tru comunist ; este dovada cea mai 
elocventă a felului în care poporul 
român își aduce contribuția la so
luționarea problemelor interne cît 
și a celor internaționale care preo
cupă omenirea de astăzi. In felul 
acesta, România se înfățișează lu
mii ca un stat socialist însufle
țit de hotărirea fermă de a face 
totul pentru mersul înainte al so
cietății, ca un stat dornic de pace 
și colaborare, decis să-și aducă din 
plin contribuția la cauza colaboră
rii și păcii în lume. Iată în ce constă 
politica noastră națională și inter
națională, iată interdependența dia
lectică dintre această activitate a 
partidului și statului nostru. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși.

Vizita de astăzi, consfătuirile care 
le-am avut cu oamenii muncii din 
centrele și întreprinderile vizitate 
sînt încă o mărturie a preocupării 
partidului nostru de dezvoltare a 
democrației socialiste, de creare a 
condițiilor pentru participarea ac
tivă a poporului la rezolvarea tu
turor problemelor care preocupă so
cietatea noastră — atît problemele 
interne, cît și cele internaționale, 
— deoarece numai în strînsă uni
tate cu întregul nostru popor, par
tidul își va putea îndeplini în bune 
condiții sarcinile sale. Pot să a- 
firm că și această vizită în județul 
dumneavoastră, ca de altfel și cele
lalte pe care le-am făcut în trecut, 
ne-au întărit și mai puternic senti
mentul acestei unități de nezdrun
cinat dintre partid și popor, convin
gerea că întregul popor urmează 
neabătut politica internă și externă 
a partidului, că este hotârît să o în
făptuiască în viață. (Aplauze pu
ternice, urale).

Puteți fi siguri, tovarăși, că 
partidul nostru. Comitetul său 
Central vor face totul pentru a 
asigura conducerea în cele mai bu
ne condiții atît a operei măre
țe de făurire a socialismului, cît 
și a politicii internaționale de uni
tate și colaborare cu toate statele 
lumii, că nu vom avea odihnă și 
nu vom nrecupeți nimic pentru a 
ne îndeplini îndatoririle față de 
poporul nostru, față de cauza so
cialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice, urale, se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.“).

Doresc să închei, urîndu-vă din 
toată inima să obțineți noi și noi 
succese în activitatea dumneavoas
tră, în înfăptuirea sarcinilor pe ca
re le aveți în acest cincinal, adu
cînd o contribuție tot mai activă, 
alături de întregul popor, la rea
lizarea hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului nostru comu
nist. Aș dori ca, la realizarea a- 
cestor hotărîri, Harghita să aducă 
o contribuție tot mai importantă, 
să se înfățișeze la sfîrșitul cincina
lului cu un bilanț bogat în toate 
domeniile de activitate și — dacă 
se poate — să fie printre județele 
fruntașe din țară! (Aplauze puter
nice, prelungite).

Cred că nu este nevoie să mai 
subliniez că aceste urări sînt a- 
dresate în mod deosebit comuniș
tilor, comitetului județean, activu
lui de partid și de stat, clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate ! Vă do
resc multă sănătate și multă feri
cire !

El jen a Roman Komunista Part ! 
(Trăiască Partidul Comunist Ro
mân !).

(Urale puternice, aplauze prelun
gite : cei prezenți la miting ovațio
nează minute în șir pentru partid, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Mitingul este deschis de tovarășul 
Ludovic Fazekas, prim-s";retar 
al Comitetului județean Harghita al 
P.C.R.

Avem nemărginita bucurie și cinste 
de a saluta din nou in mijlocul nos
tru pe mult iubitul conducător al 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze ; 
urale ; „Ceaușescu — P.C.R.").

Sintem deosebit de bucuroși, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
nc-ați oferit din nou posibilitatea de 
a vă înfățișa cite va din roadele e- 
forturilor unite ale oamenilor mun
cii, români, maghiari și de alte na
ționalități, din industria și agricultu
ra județului Harghita. Ele sint re
zultate ale transpunerii in viață a 
prețioaselor dumneavoastră indicații 
date cu prilejul vizitelor precedente, 
ale grijii și sprijinului multilateral pe 
care-1 acordați in permanență dez
voltării acestor meleaguri.

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe 
secretar general, să raportez că. sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile industriale, unități a- 
gricole și instituțiile județului, intr-o 
strînsă și frățească unitate, desfășoa
ră o activitate susținută pentru a da 
viață sarcinilor mobilizatoare ce ne 
revin din programul grandios al edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului nostru.

In pragul celei de-a 27-a aniver
sări a eliberării patriei, industria 
județului Harghita se prezintă cu un 
bilanț pozitiv. De la începutul anului 
și pină in prezent la producția globa
lă s-a realizat o depășire de peste 
50 milioane lei, iar la producția mar
fă vindută și încasată de peste 62 
milioane lei. De asemenea, vă infor
măm, stimate tovarășe Ceaușescu, că 
ne-am achitat și obligația față de 
piața externă. Lucrătorii ogoarelor, 
stimulați de măsurile stabilite de 
partid, participă cu vie însuflețire la 
terminarea in bune condiții și la timp 
a lucrărilor agricole, muncesc pentru 
a obține producții sporite. Printre 
altele, zootehnia județului a livrat 
fondului de stat 12 000 hl lapte peste 
prevederile planului. Perioada care 
s-a scurs de la ultima dumneavoas
tră vizită in județul nostru a mar
cat noi și însemnați pași pe calea 
ridicării meleagurilor harghitene la 
cotele înalte ale industrializării so
cialiste. Au fost date in folosință și 
se află intr-un stadiu avansat de 
construcție noi capacități de produc
ție. Este o mindrie pentru noi toți 
că in curind peisajul industrial al 
județului se va îmbogăți cu moderne 
fabrici de mobile, de articole tehnice 
și stofă de mobilă din Gheorghieni. 
cu Filatura de lină din Miercurea 
Ciuc și de bumbac din Odorhei, cu 
noi linii de flotație la întreprinderea 
minieră Bălan, cu noi instalații la 
Uzina de fier Vlăhița și numeroase 
altele, care vor duce la creșterea 
potențialului economic al județului.

Pentru locuitorii județului consti
tuie un prilej de deosebită satisfac
ție inaugurarea noului și modernului 
spital din Miercurea Ciuc, construit 
ce baza indicațiilor date de dumnea
voastră personal, cu prilejul vizitei 
din anul trecut. (Aplauze — se scan
dează — „Ceaușescu-r.C.R.").

Tovarăși, toate acestea reprezintă 
o mărturie grăitoare a preocupării 
permanente a partidului nostru, a 
dumneavoastră personal, pentru dez
voltarea economică și social-cultu- 
raiă armonioasă a tuturor județelor 
și localităților, temelia adevăratei e- 
galităti a tuturor cetățenilor țării 
fără deosebire de naționalitate, o vie 
expresie a justeței politicii naționale 
marxist-leniniste promovate cu con
secvență de către Partidul Comunist 
Român.

Vă rog, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, să ne îngăduiți ca, in 
numele comuniștilor și oamenilor 
muncii, să vă asigurăm că organiza
ția județeană de partid, muncitori, 
țărani, intelectuali, toți oamenii 
muncii din județ, fără deosebire de 
naționalitate, nu vor precupeți nici 
un efort pentru a-și aduce contri
buția la înfăptuirea politicii parti
dului, la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul românesc, la progresul și 
propășirea necontenită a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România. (Aplauze, urale).

A luat apoi cuvîntul maistrul mi- 
ner Janos Szasz, de 13 Intre- 
prinderea minieră Harghita. El a 
arătat :

îmi revine deosebita cinste ca în 
numele minerilor români și ma
ghiari, care trăim și muncim înfră
țiți in județul Harghita, să exprim 
dragostea noastră fierbinte și pro
funda mulțumire că ați venit în mij
locul nostru. (Aplauze).

Mă folosesc de acest prilej pentru 
a vă raporta că, în cinstea apropiatei 
sărbători naționale, colectivul între
prinderii miniere Harghita a depășit 
planul la producția globală pe pri
mele 7 luni cu 4 la sută, obținînd un 
spor de producție in valoare de 
peste 1 milion lei. Permiteți-mi să 
vă informez că recent, in cadrul 
întreprinderii au început probele 
tehnologice la noua și moderna in
stalație a minereului de fier de la 
Lueta, instalație unică in țară, care 
va contribui intr-o măsură însem
nată la valorificarea superioară a 
sideritei de la Lueta, deschizînd, 
totodată, mari perspective în fața 
industriei miniere și metalurgice. 
Vă raportăm cu satisfacție că aceas
tă complexă instalație a fost in în
tregime realizată la noi în țară, 
în numele muncitorilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Har
ghita mulțumim din toată inima pen
tru sprijinul multilateral acordat in 
realizarea acestui important obiectiv, 
ca și in genera) in ridicarea economică 
și socială a județului și a orașului 
nostru.

Colectivul întreprinderii miniere 
Harghita vă asigură, stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că este gata 
oricînd să-și îndeplinească in mod 
exemplar, in ritm muncitoresc, sar
cinile trasate de partid. Permite
ți-mi să închei cu salutul nostru 
tradițional „Noroc bun". (Aplauze).

în cuvîntul său, rostit in limba 
maghiară, președintele cooperativei 
agricole de producție Tușnad-Sat, 
Emeric Molnar, a spus :

Am fericita misiune de a vă trans
mite un fierbinte salut din partea 
cooperatorilor, a tuturor oamenilor 
muncii din comuna Tușnad-Sat, în
soțite de sentimentele noastre de 
bucurie pentru faptul de a vă avea 
iarăși in mijlocul nostru ca oaspete 
drag al acestor meleaguri. (Aplauze).

Membrii cooperativei noastre 
mi-au încredințat misiunea să vă 
mulțumesc in numele lor pentru 
grija permanentă pe care o mani
festați față de ridicarea permanentă 

a nivelului lor de trai material și 
cultural și să vă asigur de atașamen
tul lor deplin față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, in care noi vedem asigurat un 
viitor fericit atit pentru noi, cit șl 
pentru copiii noștri.

Să ne trăiți, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să venlți in mijlocul nos
tru tot mal des, vă asigurăm că vă 
vom primi întotdeauna ca pe un pă
rinte drag și cu datoria muncii noas
tre împlinite față de partid, fața de 
scumpa noastră patrie, a noastră a 
tuturora care trăim șl muncim pe 
acest pămînt — și pe care dorim să 
o facem tot mai frumoasă și mai 
înfloritoare — Republica Socialistă 
România.

A luat apoi cuvîntul, de asemenea, 
vorbind in limba maghiară, președin
tele consiliului județean al oameni
lor muncii de naționalitate maghia- 
ră- Imre Antal, care a spus ;

Vă rog să-mi permiteți, tovarășe 
secretar general, ca, in numele 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul Harghita, să 
exprim satisfacția noastră deosebită 
pentru această nouă vizită în jude
țul nostru.

Noi vă primim cu dragostea, res
pectul și căldura care se cuvin ce
lui mai iubit fiu al poporului, expo
nent al intereselor, năzuințelor și as
pirațiilor tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate.

Am avut cinstea ca, in urmă cu 
numai citeva luni, să particip la ple
nara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, la care 
am urmărit cu o atenție deosebita 
istorica dumneavoastră cuvîntare. 
Doresc să mă folosesc de fericitul 
prilej de a vă avea în mijlocul nos
tru. pentru a vă asigura că ne iden
tificăm pe deplin cu aprecierile dum
neavoastră cu privire la îndatoririle 
care revin fiecăruia dintre noi, cei 
care ne-am născut pe acest pămînt, 
fără deosebire de naționalitate, de a 
ne aduce contribuția la continua dez
voltare a patriei noastre comune, la 
propășirea necontenită a vieții ei ma
teriale și spirituale.

Ideile de mare importanță teoreti
că și practică cuprinse în acest do
cument sint noi dovezi grăitoare ale 
justeții politicii naționale marxist-le
niniste a partidului nostru, precum 
și ale grijii deosebite manifestate În 
permanență față de înfăptuirea de
plinei egalități a tuturor oamenilor 
muncii, față de problemele specifice 
ale naționalităților conlocuitoare.

Tocmai de aceea, oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din județ, 
împreună cu întregul nostru popor, 
sint ferm hotărîți să îndeplinească 
măsurile stabilite de conducerea par
tidului, să militeze consecvent împo
triva oricăror manifestări naționalis
te, șovine. Vom face totul pentru în
tărirea continuă a frăției și unității 
de nezdruncinat dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare, 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea neabătută a sarcinilor 
ce le revin din actualul plan cinci
nal, conștienți fiind că aceasta co
respunde intru totul intereselor vi
tale ale tuturor celor ce muncesc, ale 
progresului necontenit al scumpei 
noastre patrii — România socialistă. 
(Aplauze puternice).

In cuvîntul său, învățătoarea

nelia Cristinoiu a s»us:
Nespus de bucuroși de a vă avea 

din nou in mijlocul nostru, permi
teți-mi ca, in numele întregului co
lectiv al cadrelor didactice și al tu
turor elevilor din orașul Miercurea 
Ciuc. să vă adresăm un călduros sa
lut și urări de „bun venit". Muncesc 
în acest oraș ca învățătoare de pes
te 20 de ani, timp in care, împreună 
cu colegii mei, români și maghiari, 
am căutat să insuflăm copiilor în
credințați spre educare înaltele sen
timente de patriotism și prietenie 
frățească, de dragoste nemărginită 
față de partid, față de conducerea sa 
înțeleaptă, față de dumneavoastră 
cel mai iubit fiu al partidului și a] 
poporului nostru. Noi, oamenii de la 
catedră, nu avem bucurie mai mare 
decît aceea de a-i vedea pe copiii de 
ieri oameni maturi, deplin formați 
pentru viață, de a-i integra in fluxul 
creator de bunuri materiale și spiri
tuale, spre necontenitul progres al 
societății noastre socialiste. Mulțu
mită grijii permanente a partidului 
și statului manifestate față de per- 

• fecționarea învățămîntului în patrie 
noastră, și aici, in orașul Miercuree 
Ciuc, numărul cadrelor didactice ș! 
al școlarilor de toate gradele a cres
cut simțitor în ultimii ani. S-av 
creat condiții de instrucție și educa
ție cum nu au mai fost vreodată 
Este de datoria noastră să înțelegerr 
sa ne îndeplinim cu cinste sarcini 
de a explica elevilor eforturile făcu
te de partidul și statul nostru îr 
scopul asigurării acestor condiții d< 
învățămînt. de a-i educa în spiri- 
tul dragostei și respectului față d< 
muncă, față de tot ceea ce poporu 
nostru făurește sub conducerea ințC' 
leaptă a partidului, în spiritul fră
ției de nezdruncinat dintre poporu 
român și naționalitățile conlocuitoa
re, așa cum ne învață partidul (A- 
plauze. sc scandează : „Ceaușesct 
și poporul").

Ca și ceilalți oameni ai muncii, ca
drele didactice urmăresc cu deosebiți 
satisfacție și legitimă mindrie activi
tatea neobosită și multilaterală pi 
care o desfășurați in fruntea partidu
lui și a statului pentru elaborarea ș 
înfăptuirea politicii interne și inter 
naționale a țării noastre. (Aplauze) 
Recenta vizită pe care ați între
prins-o in țările socialiste din Asia 
rezultatele ei fructuoase, ne-au bucu 
rat în mod deosebit Deși la mii di 
kilometri de patrie, ne-am simțit a 
lături de dumneavoastră în acești 
țări îndepărtate, unde poporul noștri 
are atit de mulți prieteni. Intreag; 
dumneavoastră activitate, stilul dum 
neavoastră de muncă sint o pildă vii 
pentru noi Ne insuflă disciplină, res 
ponsabilitate față de îndeplinirea in 
datoririlor ce ne revin la catedră ș 
în activitatea obștească. Primiți, to
varășe Nicolae Ceaușescu, urările 
noastre de sănătate și putere d< 
muncă, spre binele nostru, al tu
turor, al copiilor noștri, spre bineli 
viitorului luminos al patriei. (A- 
plauze).

In aplauzele și uralele miilor di 
participant la mitingul oamenlloi 
muncii din județul Harghita, g 
luat cuvîntul tovarășul NJCOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntul de încheiere a mitingulu 
a fost rostit de tovarășul Ludovii 
Fazekas.

Mitingul ia sfîrșit intr-o atmosferi 
de mare entuziasm popular. Român 
și secui scandează „Ceaușescu - 
P.C.R. 1", „Ceaușescu și poporul!“
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faja locului, a calității produselor executate la C.I.L. GălăuțașExaminare atentă, la

(Urmare din pag. a n-a)

nostru, țărănimii, intelectualității. 
Știm că, în același timp, succesele 
obținute în construirea socialismu
lui în România, ca și cele din alte 
țări socialiste, reprezintă o contri
buție la întărirea forței tuturor ță
rilor socialiste, a sistemului socia
list mondial, o contribuție la creș
terea influenței socialismului în 
lume. De aceea, noi facem totul 
pentru a realiza în cele mai bune 
condiții edificarea socialismului în 
România. (Aplauze puternice).

Știm că dezvoltarea construcției 
socialiste impune, totodată, o preo
cupare permanentă pentru întări
rea solidarității internaționale, a 
colaborării cu toate țările socialis
te, cu toate forțele antiimperialis- 
te. necesitatea unei politici active, 
de luptă pentru pace și colaborare 
între toate statele lumii, deoarece 
numai în condiții de pace este po
sibilă realizarea cu succes a sar
cinilor de făurire a socialismului, 
ridicarea bunăstării poporului nos
tru. (Aplauze puternice).

Așa cum am mai spus, nu o dată, 
regretăm că între unele țări socia
liste există divergențe, că nu s-a 
reușit să fie pe deplin lichidate a- 
ceste divergențe ; aceasta influen
țează negativ asupra prestigiului 
șl autorității socialismului în lume. 
De aceea, Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă consideră 
că datoria lor. națională și interna
țională, este să facă totul pentru a 
se depăși stadiul actual al diver
gențelor, pentru refacerea și dez
voltarea unității țărilor socialiste. 
Considerăm că aceasta este una din 
îndatoririle de bază ale oricărui 
partid comunist de guvernămînt — 
și partidul nostru comunist va face 
totul pentru a-și îndeplini această 
îndatorire. (Aplauze puternice).

în întreaga noastră activitate in
ternațională pornim de la faptul că 
relațiile dintre toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, tre
buie să se bazeze pe deplina egali
tate în drepturi, pe respectul su
veranității și independenței națio
nale, pe neamestecul în treburile 
interne, pe nerecurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța — pentru 
că numai pe această bază se poate 
construi o pace trainică, colabo
rarea rodnică între toate statele lu
mii. (Aplauze prelungite).

România se pronunță pentru li
chidarea cit mai grabnică a tuturor 
conflictelor militare din toate zo
nele lumii, pentru a se pune capăt 
politicii imperialiste de forță și 
dictat. Considerăm că este timpul 
ca popoarele să-și unească forțele, 
să se ridice cu hotărîre la luptă 
pentru a se pune capăt politicii im
perialiste de forță și dictat, pentru 
a asigura pacea pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice).

Considerăm că este necesar ca în 
relațiile dintre state — fie ele mari 
sau mici — să se respecte dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî dez
voltarea așa cum o dorește el. De
sigur, în fiecare stat. în fiecare loc 
din lume există probleme deose
bite ; fiecare popor are specificul 
său — și de aceea este necesar ca 
în relațiile internaționale să se țină 
seama de aceasta, să se respecte 

dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
viața așa cum dorește el. Nu este 
admis ca nimeni, în nici un fel. să 
încerce să dicteze altui popor cum 
să-și organizeze viața, cum să-și 
asigure dezvoltarea sa economico- 
socială. (Vii aplauze).

în ce ne privește pe noi — ro
mâni. maghiari, germani și cele
lalte naționalități care locuiesc în 
România — considerăm că hotărî- 
rile Congresului al X-lea al partidu
lui oferă baza trainică a progresu
lui României socialiste și sintem 
hotărî ți cu toții să ne unim efortu
rile și, sub conducerea partidului 
comunist, să dăm viață acestor ho- 
tărîri, să înălțăm pe pămîntul 
României societatea socialistă care 
să asigure tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, 
drepturi egale în toate domeniile de 
activitate și, în primul rînd, condi
ții egale de muncă și de viață, de 
învățămînt, de cultură. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dorim să dezvoltăm preocuparea 
noastră de a întări colaborarea cu 
vecinii noștri, cu Uniunea Sovietică, 
cu Ungaria, cu Bulgaria, cu Iugosla
via și cu celelalte țări socialiste din 
Europa, precum și cu celelalte țări 
socialiste din Asia, cu Cuba din A- 
merica Latină, considerînd că nu-

„Noi, cei din Cristuru-Secuiesc, 
v-am așteptat cu multă dragoste!"
Cristuru-Secuiesc, orășel situat pe 

valea Tirnavei Mari. într-o pitorească 
zonă a Carpaților Răsăriteni, a con
stituit următorul punct al itinerarului 
vizitei in Harghita. In anii construc
ției socialiste, această localitate a cu
noscut o continuă dezvoltare econo
mică și social-culturală. Numai in ul
timii cinci ani (1966—1970) au fost 
alocate din bugetul statului peste 22.2 
milioane lei. O puternică dezvoltare 
a cunoscut sectorul cooperației mește
șugărești cu secțiile sale de încălță
minte. confecții, tricotaje, artiza
nat, împletituri din pai, răchi
tă, fire textile și din mase 
plastice. Tot in cadrul coopera
ției meșteșugărești, a cunoscut o 
dezvoltare continuă sectorul construc
țiilor. Constructorii cooperatori exe
cută cu succes lucrările de moderni
zare și dublare a capacității la topi
toria de in și cinepă din localitate, 
care urmează să fie pusă in funcțiu
ne, precum și alte lucrări importante.

Locuitorii Cristurului Secuiesc au 
venit in mare număr in intimpinarea 
oaspeților. Orașul era in haine de săr
bătoare. Pe frontispiciul clădirilor 
erau arborate drapele ale partidului 
și statului. Pe mari pancarte se aflau 
scrise in limbile română și maghiară 
urări : „Trăiască Partidul Comunist 
Român*-, „Ceaușescu-P.C.R.". ..Bun 
venit in mijlocul nostru, iubiți condu
cători de partid și de stat'*. Nume
roase ghirlande de flori, scoarțe cu 
modele viu colorate, in stilul propriu 
locului, împodobesc balcoanele și fa
țadele. Se flutură stegulețe, flori. în 
numele locuitorilor acestui oraș, oas
peții sint salutați cu căldură de Iuliu 
Bedo. secretarul comitetului orășenesc 
de partid, primarul orașului.

Bătrinul cooperator Dionisie Fa- 
zekas oferă tradiționala prăjitură 
secuiască și rachiu de prună. 
Copii și fete tinere inminează buchete 
de flori.

Casa copilului, edificiu cu bogată 
activitate in educarea copiilor fără 
părinți, este unul din obiectivele vi- 

mai această colaborare cu toate 
țările socialiste va putea să ne 
creeze garanția mersului hotărît 
înainte.

Noi sîntem ferm deciși să reali
zăm în viață ultimele hotărîri ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, programul adoptat de re
centa sa sesiune privind dezvolta
rea colaborării, care să ducă la în
florirea fiecărei țări socialiste mem
bre a acestei organizații. Dorim să 
realizăm în România o societate so
cialistă demnă de poporul nostru, 
de toți locuitorii care locuiesc pe a- 
ceste meleaguri. (Aplauze puter
nice). în realizarea acestor obiec
tive și dumneavoastră aveți mari 
sarcini de realizat.

Sînt convins că nu veți precupeți 
nici un efort — așa cum ați făcut 
și pînă acum — pentru a vă aduce 
contribuția, împreună cu întregul 
popor, la mersul înainte al Româ
niei. Iată de ce vă urez noi și noi 
succese în munca dumneavoastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Vă doresc multă sănătate și multă 
fericire.

Eljen a Roman Komunista Part ! 
(Trăiască Partidul Comunist Ro
mân !). Aplauze puternice, ovații 
și urale. Se scandează : „Ceaușescu 

zitei. Oaspeții sint informați asu
pra specificului instituției. Copii, in- 
cepind de la virsta de trei ani. își 
găsesc aici un cămin al lor pină ce 
dobindesc o calificare, absolvă o fa
cultate, sint încadrați în muncă. Este 
subliniată legătura ce se stabilește 
între copii și cadre didactice, preo
cuparea școlii pentru o activitate 

înstructiv-educativă legată de viața, 
pentru formarea in spirit socialist 
a tinerilor.

Străbâtind un coridor format din 
mii de cetățeni, care aplaudă și ova
ționează cu entuziasm, oaspeții se 
îndreaptă apoi spre complexul coo
perației meșteșugărești . „Străduința". 
Aici se vizitează secțiile de în
călțăminte, tricotaje și confecții 
din textile. Președintele cooperati
vei, Ludovic Szasz, informează asu
pra principalelor realizări ale coo
peratorilor, arătind preocuparea lor de 
a obține produse de calitate cît mai 
bună și la prețuri de cost scăzute.

La sosirea in secții a secretarului 
general al partidului, a celorlalți con
ducători de partid și de stat, munci
toarele și muncitorii se opresc din lu
cru in fața mașinilor la care lucrează 
și salută cu stimă și cordialitate, 
manifestindu-și puternicul lor atașa
ment față de poli’ica partidului.

După încheierea vizitei la atelierele 
cooperației meșteșugărești, in centrul 
orașului are loc o vibrantă adunare 
populară, la care au luat parte mii 
de locuitori, români și maghiari, din 
Cristuru-Secuiesc și din comune în
vecinate.

Vorbind in numele celor prezenți, 
tov. lulju BsdO secretarul comite
tului orășenesc de partid, a spus :

Ne-am adunat aici pentru a saluta 
personal pe iubitul secretar general 
al partidului nostru, pe stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, pe membrii 
conducerii superioare de partid și de 
stat prezenți la această adunare.

întilnirea cu dumneavoastră este un 
moment solemn, un eveniment de o 
deosebită importanță în viața noastră, 
dumneavoastră, stimate tovarășe Ni- 
colae Ceaușescu, fiind primul condu
cător de stat care pășește pe terito
riul acestui oraș.

Noi v-am așteptat cu multă dragos
te. Niciodată un om de stat n-a trăit 
mai viu in inimile noastre ca dum
neavoastră. Noi, toți locuitorii acestui 
orășel, vă considerăm al nostru, toate 
realizările obținute sînt legate de nu
mele dumneavoastră. In munca 
noastră de toate zilele, desfășurată 
pentru o viață mai bună a patriei co
mune și a noastră a tuturor, ne ba
zăm pe directivele partidului și in
dicațiile personale ale dumneavoastră.

Exprimăm întreaga și profunda 
noastră adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului și vă 
asigurăm că vom depune toate efor
turile pentru realizarea programului 
măreț al construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate in scum
pa noastră patrie, România socialistă.

Trecutul comun in frumoasa noas
tră țară, asigurarea deplinei egali
tăți in drepturi pentru toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. in toate domeniile vieții sociale, 
grija conducerii partidului și statului 
pentru dezvoltarea economică și so- 
cial-culturalâ a tuturor județelor și 
localităților țârii, grijă simțită și de 
locuitorii Cristurului Secuiesc, fac 
din Republica Socialistă România 
un cămin adevărat al tuturor oame
nilor muncii, patria comună a tutu
ror celor ce trăiesc pe pămintul ro
mânesc.

Pentru toate acestea, vă mulțumim 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
vă mulțumim pentru realizarea do
rinței noastre seculare : azi țara 
noastră e casa noastră.

Pătruns de aceste sentimente no
bile, in numele tuturor locuitorilor 
orașului Cristuru-Secuiesc — a spus 
în încheiere vorbitorul — vă zicem, 
iubite tovarășe secretar general, un 
călduros „Bine ați venit" și vă urăm 
multă sănătate, fericire și viață 
lungă.

In aplauzele mulțimii a luat apoi 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :

Dragi tovarăși.
Doresc să vă adresez dumneavoas

tră, tuturor locuitorilor orașului 
Cristuru-Secuiesc, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stai 
și a guvernului Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice).

Doresc să vă mulțumesc tuturor, 
să mulțumesc primului secretar al 
Comitetului orășenesc de partid și 
primarului orașului Cristuru-Secu
iesc, pentru primirea pe care ne-o 
faceți, pentru cuvintele pe care ni 
le-ați adresat. în toate acestea ve
dem o expresie a încrederii in par
tidul nostru comunist, în conducerea 
sa, in guvernul republicii noastre 
socialiste (Aplauze prelungite).

Vizita pe care o facem și in ora
șul dumneavoastră și în alte centre 
din județul Harghita se înscrie in 
preocupările conducerii noastre de 
partid de a cunoaște cum s-a trecut 
la realizarea noului plan cincinal, de 
a discuta cu activul de partid și de 
stat, cu oamenii muncii asupra a ceea 
ce trebuie să facem pentru a asigura 

realizarea în cele mai bune condiții 
a programului elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului.

Mă bucură că orașul dumneavoas
tră a obținut rezultate bune in acti
vitatea sa, că s-a început aici con
struirea noii filaturi care, fără nici 
o îndoială, va crea o bază mai 
bună pentru dezvoltarea activității 
din acest oraș, pentru creșterea bu
năstării tuturor oamenilor muncii.

Cunoașteți preocupările partidului 
nostru de a dezvolta industria in 
toate județele și zonele țării. In acest 
efort de industrializare socialistă a 
patriei, noi vedem garanția îndeplini
rii cu succes a programului dezvol
tării multilaterale a României socia
liste, de ridicare a bunăstării tutu
ror oamenilor muncii.

Aci locuiesc și muncesc împreună 
români și secui ; tot ceea ce au rea
lizat este rodul muncii comune. Și 
mai cu scamă au. împreună, un 
viitor luminos. Trebuie să lucrați in 
așa fel, tovarăși, incit programul pe 
care îl aveți, pentru dezvoltarea oră
șelului dumneavoastră, să fie realizat 
la timp : fără nici o îndoială că se 
vor crea condiții pentru ca să ne 
gindim la dezvoltarea în viitor a noi 
capacități de producție. (Aplauze pu
ternice).

în ceea ce mă privește, sint con
vins că locuitorii Cristurului Secu-

Forestierii din Gălăuțaș și Toplița 
raportează cu bucurie 
tovarășului Ceaușescu 

succesele lor
Gălăuțaș, renumit centru de pre

lucrare superioară a lemnului. A- 
ceastă ramură economică deține pon
derea cea mai mare in producția 
globală industrială a județului Har
ghita — 31,5 la sută. Fapt pe deplin 
explicabil datorită bogățiilor fores
tiere ale acestei părți a țării, unde 
pădurile coboară de pe culmi, de pe 
versanții abrupți ai munților pînă 
în cimpie.

Combinatul de la Gălăuțaș, in a 
cărui incintă aterizează elicopterul 
oficial, prelucrează o mare cantitate 
de lemn de fag și brad, produsul 
principal constituindu-1 placajul in 
diferite sortimente, apt să răspundă 
la cerințe diverse : placaj de cofra- 
je, placaj de nave și vagoane, placaj 
de uz general. La sosirea in combinat, 
oaspeții sint salutați de tovarășul Ion 
Rimbu, adjunct al ministrului in
dustriei lemnului, și de membri ai 
conducerii combinatului. In fața unui 
panou, inginerul Virgil Boac, direc
torul unității, informează despre pre
ocupările actuale ale colectivului, 
despre etapele de dezvoltare și mo
dernizare continuă a acestei unități 
industriale. Complexul de la Gălău
țaș, ca și alte obiective industriale 
importante de pe Valea Mureșului 
superior sînt rodul politicii eco
nomice a partidului nostru de dez
voltare armonioasă a tuturor zo
nelor țării, de folosire rațională a 
resurselor materiale și umane, de 
ridicare a bunăstării materiale a tu
turor oamenilor muncii. Construit 
între anii 1956—1958 pe ruinele unei 
vechi fabrici de cherestea, mis
tuită de un incendiu, complexul de 
la Gălăuțaș dă anual economiei na
ționale peste 24 000 mc de diverse 
placaje, o însemnată parte din aces
tea fiind destinate exportului.

Oaspeții sint invitați apoi in cî- 
teva secții de producție. La secția 
derulare, conducătorii de partid și 
de stat sint informați că specialiștii 
combinatului, in urma unor activi
tăți intense de cercetare, au reușit 
să pună la punct tehnologia de fa
bricație și să realizeze pentru pri
ma dată in țară placaje de molid, 
care se disting prin caracteristici 
tehnice și funcționale deosebite. A- 
ceste noi produse își vor găsi largi 
utilizări atit in industria mobilei, cit 
și în cea a confecțiilor industriale.

In secția de uscătorie și prese 
pentru placaj se urmărește procesul 
tehnologic in întregime mecanizat și 
automatizat. Urmînd fluxul tehnolo
gic, se ajunge în sectorul de fini
saj. unde produsele complexului iau 
forma finită. Se relevă faptul că in 
această unitate au fost puse la punct 
mai multe tehnologii noi de fabri
cație a unor produse importante, in
tre care și aceea a unor plăci aglo
merate de 110 mm grosime, mate
riale cu largi utilizări in construcția 
de case prefabricate și pereți des
părțitori la construcțiile industriale, 
precum și la alte genuri de con
strucții.

Preocupările actuale ale colectivu
lui combinatului sint îndreptate spre 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, introducerea în fabrica- 

lesc vor realiza în hune condiții 
sarcinile de plan pe rare le au. Pu
teți fi siguri, tovarăși, că și orașul 
dumneavoastră — ca de altfel toate 
orașele și satele României socialiste 
— va cunoaște o atenție permanentă 
din partea conducerii noastre de 
partid și de stat. Vă pot asigura că 
vom face in așa fel incit să găsim 
încă in acest cincinal posibilitatea 
de a amplasa noi capacități de pro
ducție in Cristuru-Secuiesc. (Aplau
ze puternice).

Sint convins că, la fel ca toți oa
menii muncii din Harghita, ca toți 
locuitorii României socialiste, dum
neavoastră veți face totul pentru a 
contribui cit mai mult la îndeplinirea 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea al partidului pentru bună
starea și fericirea patriei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice)

Vă urez din toată inima succese 
tot mai mari în activitatea dumnea
voastră ! Să întăriți colaborarea în
tre toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani, de alte naționa
lități — și, împreună, sub condu
cerea partidului, să vă aduceți contri
buția la edificarea socialismului și 
comunismului in România ! (Aplauze 
puternice, prelungite). Vă urez multă 
sănătate și multă fericire. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

ție a noi sortimente cerute atît pe 
piața internă, cit și la export. In 
unitățile de industrializare a lemnu
lui din județ, valorificarea superioa
ră a masei lemnoase este o noțiune 
care a intrat definitiv in limbajul 
cotidian al lucrătorilor din industria 
forestieră. Pină și deșeurile sint gos
podărite și valorificate cu grijă.

Luindu-și rămas bun de la mun
citorii forestieri de la Gălăuțaș, care 
i-au salutat pe tot parcursul vizi
tei cu multă căldură pe conducătorii 
de partid și de stat, secretarul ge
neral al partidului mulțumește pen
tru primirea călduroasă făcută, le 
urează noi succese in activitatea lor, 
multă sănătate și fericire.

Cu același entuziasm sint întimpi- 
nați conducătorii de partid și de stat 
și la Toplița, următoarea localitate 
înscrisă in itinerarul vizitei. Pe sta
dionul din localitate, unde aterizează 
elicopterul special, conducătorii de 
partid și de stat sînt așteptați de un 
mare număr de oameni ai muncii 
care aplaudă și ovaționează, flutură 
stegulețe, aruncă flori in calea oas
peților.

Familia de cooperatori Valeria și 
Dumitru Truță oferă oaspeților, 
după obiceiul locurilor, piine și sare, 
caș de oaie și urdă dulce. Un grup 
de fete inconjoară cu dragoste pe 
oaspeți și le umplu brațele cu flori. 
In numele locuitorilor orașului, to
varășul loan Antal, secretarul comi
tetului orășenesc de partid, exprimă 
bucuria de a avea ca oaspete pe se
cretarul general al partidului, și-1 
invită să viziteze orașul.

Toplița este un vechi centru al 
Industriei forestiere din țara noas
tră, cu tradiție muncitorească. De 
aici, in anul 1929, s-a dat semnalul 
grevei lucrătorilor forestieri de pe 
tot cursul superior al Văii Mureșu
lui. Ca și în alte localități de pe în
treg cuprinsul patriei, și Toplița a 
cunoscut in anii construcției socia
liste importante înnoiri. Activitatea 
industrială va fi completată in cu- 
rind cu două importante unități eco
nomice. Este vorba de o fabrică de 
mobilă, la care vor lucra aproape 
600 de muncitori, avind in final o ca
pacitate anuală de 13 000 garnituri 
de mobilă, și o unitate pentru fabri
carea plăcilor aglomerate din lemn 
cu o capacitate anuală de 5 000 tone.

Producția globală a orașului în ul
timii cinci ani a înregistrat o creș
tere de 40 la sută.

Pentru dezvoltarea economiei ora
șului, în perioada 1965—1970 s-au a- 
locat fonduri de investiții in valoare 
de 44 milioane lei, din care 32 mi
lioane lei pentru dezvoltarea indus
triei.

Pe străzile orașului, mii șl mii de 
oameni ai muncii au venit să îl salu
te pe tovarășul Ceaușescu și pe cei
lalți conducători de partid și de stat.

Dintr-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, răspund prietenește ma
nifestărilor entuziaste ale locuitorilor.

în centrul orașului are loc apoi un 

miting la care au participat miî și 
mii de oameni ai muncii din locali
tate șl din comunele învecinate.

Deschizind mitingul, tovarășul 
loan Antal secrclaru| comitetului 
orășenesc de partid, a spus :

Oamenii muncii, români, maghiari 
și do alte naționalități, de pe plaiu
rile toplițene, vă urează din inimă 
bine ați venit în orașul de la poalele 
Călimanilor.

Populația acestor meleaguri trăieș
te astăzi clipe de neuitat, momente 
de o deosebită bucurie pentru fap
tul că are prilejul de a vă exprima, 
in mod direct, sentimentele de deo
sebită dragoste, înaltă prețuire și 
recunoștință, pentru activitatea neo
bosită pe care o desfășurați in frun
tea partidului și statului nostru, spre 
binele și fericirea României socia
liste.

Rezolvarea in mod just, în spirit 
marxist-leninist, a problemei națio
nale, de către Partidul Comunist Ro
mân, infrățește și mobilizează oa
menii muncii români și maghiari, in 
frunte cu comuniștii, in efortul sus
ținut al întregului popor pentru con
tinua înflorire a scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România. 
Succese importante au fost dobindite 
in orașul nostru pe linia îndeplinirii 
sarcinilor economice. Astfel, in pri
mele 7 luni ale acestui an. planul 
producției globale a fost realizat in 
proporție de 103.9 la sută, iar pla
nul producției marfă vindută și în
casată in proporție de 107,6 la sută. 
Rezultate bune s-au obținut și in a- 
gricultură, mai ales în sectorul zoo
tehnic. Avem o recoltă bună de fu
raje și sintem convinși că vom ob
ține o producție de cartofi superi
oară față de anii trecuți.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
români și maghiari din orașul nos
tru sint recunoscători conducerii de 
partid și de stat. dumneavoastră 
personal, pentru perspectivele ce ni 
se deschid. Așa cum este cunoscut, 
în actualul cincinal se vor construi 
noi obiective industriale și social- 
culturale, care vor asigura o mai ju
dicioasă folosire a forței de muncă 
și o bază importantă pentru conti
nua creștere a nivelului de trai ma
terial și cultural al populației.

Oamenii muncii au primit cu vie 
satisfacție recentele măsuri cuprin
se in Hotărirea Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a Consi
liului de Miniștri cu privire la ma
jorarea alocației de stat pentru co
pii și îmbunătățirea regimului de a- 
cordare a acesteia, expresie a grijii 
pe. care partidul și statul nostru o 
poartă pentru continua ridicare a ni
velului de trai al poporului.

Vă informăm că populația orașu
lui nostru a primit cu deosebită sa
tisfacție mărețul program de edu
care marxlst-lenînistă a membrilor1 
de partid, a tuturor oamenilor mun
cii din patria noastră, program ce 
va ridica pe o treaptă superioară 
conștiința revoluționară a maselor. 
In lumina acestui program, organele 
și organizațiile de partid din Toplița 
vor face totul, neprecupețind nici un 
efort, pentru intensificarea muncii 
de ridicare a nivelului muncii de 
partid, a combativității revoluționare 
și a spiritului militant, partinic, al 
intregii activități politico-ideologice 
și de educație comunistă a tuturor 
celor ce muncesc în uzine, pe ogoare 
și in instituții.

Este o mindrie pentru noi că pre
ocuparea dv. in fruntea partidului 
și a statului pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
in România se împletește organic cu 
rezolvarea imperativelor majore ale 
lumii contemporane. Vizita delega
ției române de partid și de stat in 
țările socialiste din Asia constituie 
o strălucită acțiune politică in slujba 
intereselor naționale ale României, 
ale cauzei socialismului și păcii în 
lume, inscriindu-se ca unul dintre 
cele mai ample eforturi internațio
nale pentru întărirea coeziunii tu
turor forțelor socialismului, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. Ea slujește 
intereselor generale ale păcii, ale 
cauzei libertății și progresului tutu
ror popoarelor. Ne exprimăm, și cu 
acest prilej, adeziunea noastră totală 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Sintem convinși că, aplicind nea
bătut linia politică a partidului, in
dicațiile dumneavoastră, vom reuși 
să realizăm integral și să depășim 
sarcinile deosebit de importante pe 
care le pune in fața noastră actualul 
plan cincinal. In acest sens, vom 
desfășura o activitate susținută de 
mobilizare a tuturor oamenilor mun
cii și vom desfășura o vie muncă 
politică in rindul maselor.

Ne angajăm și vă asigurăm, stimate 
tovarășe secretar general, că organi
zația orășenească de partid Toplița, 
toți oamenii muncii din oraș vor fo
losi toată priceperea și puterea lor 
de muncă pentru îndeplinirea sarci- 

(Continuare în pag. a V-a)
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nilor pe care partidul și statul nostru 
le pun in fața noastră.

Primit cu vii și indelungi aplau
ze. a luat apoi cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU :

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumneavoas
tră și tuturor locuitorilor din Toplița 
un salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului, a Consi
liului de Stat și a guvernului repu
blicii noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Este pentru noi o deosebită plăcere 
ca. in cadrul vizitei pe care o facem 
in județul Harghita, să vizităm și To- 
Plița. să ne intîlnim cu locuitorii ei.

Știm că ați realizat cu succes sar
cinile planului pe cincinalul care a 
trecut și ați început cu rezultate bune 
noul plan cincinal. De aceea, doresc 
să vă adresez cele mai calde felici
tări pentru rezultatele pe care le-ațl 
obținut pină acum, pentru contribuția 
Pe care o aduceți împreună cu oame
nii muncii din județ, români și ma
ghiari, alături de întregul nostru po
por, la dezvoltarea patriei noastre 
socialiste. (îndelungi aplauze).

Cunoașteți programul elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
preocuparea partidului nostru de a 
dezvolta industria tuturor zonelor ță
rii noastre.

In acest cadru, dupâ cite știu, și în 
Toplița urmează să se construiască in 
acest cincinal două intreprinderi de 
prelucrare a lemnului. Sigur că aces
te unități economice noi, ca și dez
voltarea agriculturii. îndeosebi creș
terea animalelor in această zonă, vor 
avea o importanță mare pentru creș
terea nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii din Toplița și, proba
bil. spre sfîrșitul cincinalului vom 
mai găsi posibilități ca și in To
plița să mai amplasăm noi unități 
industriale, (Aplauze vii și îndelun
gate).

Este necesar să fie luate toate mă
surile pentru a realiza in cele mai 
bune condiții atît investițiile, cit și 
dezvoltarea activității economice, in
dustriale și agricole, pentru că pină 
la urmă depinde de noi, de munca 
fiecăruia, felul in care se asigură în
deplinirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, cit 
și realizarea sarcinilor de creștere a 
nivelului de trai al întregului nostru 
popor, edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România, 
care presupune atit o economie dez
voltată, un nivel de viață ridicat, o 
cultură, o știintă avansată, cit și o 
conștiință socialistă din partea între
gului nostru popor. Tocmai in aceas
tă direcție sint concentrate toate e- 
forturile noastre. Acesta este sensul 
ultimelor hotăriri ale Comitetului 
Central ai partidului privind ridica
rea activității politico-ideologice, de 
formare 3 omului nou. constructor 
al socialismului. (Aplauze puter
nice).

Preocupindu-ne de asigurarea dez
voltării socialiste a României, por
nim fără nici o îndoială, in primul 
rind, de Ia grija pe care partidul nos
tru o are față de popor, de la obli
gația pe care el o arc in fața tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de a face totul pentru 
a asigura condiții tot mai demne de 
viață pentru poporul nostru. în ace
lași timp noi pornim de 13 îndato
rirea noastră internaționalistă, pentru 
că orice succes pe care il obți
nem in construcția socialistă este o 
contribuție la întărirea socialismului 
in lume, o creștere a influenței lui, 
a cauzei păcii. (Aplauze prelungite).

Și in Toplița. ca și in celelalte lo
calități pe care le-am vizitat, ca in 
multe localități din țara noastră, 
muncesc și trăiesc laolaltă români, 
maghiari, oameni ai muncii de alte 
naționalități. Ei iși unesc eforturile, 
înfăptuiesc neabătut politica parti
dului. pentru că știu că tocmai a- 
ecasta creează condiții pentru a asi
gura iot mai mult o deplină egali
tate nu numai in vorbe, nu numai 
in general, ci prin asigurarea condi
țiilor de muncă și de viață egale, că 
pină la urmă egalitatea in drepturi în 
acestea se măsoară. Noi facem totul 
-.a oamenii muncii, și români, și ma- 
.hiari, și germani, să aibă condiții 
egale de muncă, de viață, de cul
tură. de invățămint, să participe la 
întreaga conducere a societății noas
tre socialiste. (Puternice aplauze, u- 
rale).

Partidul șl guvernul patriei noas
tre socialiste militează neabătut pen
tru întărirea coeziunii țărilor socia
liste, pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele socialiste — și econo
mice și politice. Desigur, in acest 
cadru acordăm o atenție deosebită 
relațiilor cu vecinii noștri, care toți 
construiesc socialismul, și Uniunea 
Sovietică care construiește comunis
mul. și Ungaria, și Iugoslavia, și 
Bulgaria. Cu toții dorim să dezvol
tăm colaborarea noastră și relațiile 
de prietenie, așa cum dorim să dez
voltăm relațiile cu celelalte state so-

La Bălan, secretarul general al partidului este întîmpinat cu tradiționalul salut al minerilor : „Noroc bun I*

cialiste, pentru că numai în felul a- 
cesta sistemul socialist mondial se va 
afirma ca o forță tot mai puternică 
in lume, va aduce o contribuție tot 
mai activă la cauza păcii și priete
niei intre popoare. (îndelungi a- 
plauze).

Pornind de la sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea, avem datoria cu 
toții, deci și dumneavoastră, cei din 
Toplița, să facem totul pentru a rea
liza in cele mai bune condiții și, 
dacă este posibil, mai devreme toate 
sarcinile- de dezvoltare a economici, 
a invățămintului, a culturii, in ridi
carea conștiinței socialiste, pentru că 
aceasta va crea și condițiile nece
sare realizării programului dc ridi
care a nivelului de trai.

Ultimele măsuri privind alocația 
pentru copii, care vor fi aplicate de 
la 1 septembrie și care asigură un 
spor al veniturilor de aproape 50 la 
sută pentru copii, au o însemnătate 
deosebită și ele atestă că partidul 
nostru face totul și va face totul 
pentru a realiza și depăși și progra
mul de creștere a veniturilor și bu
năstării poporului nostru. (Aplauze 
puternice).

Desigur, mai avem încă multe lip
suri, multe greutăți. Acest cincinal 
ne va ajuta să facem un pas serios 
înainte, dar va trebui încă să mun
cim pentru ca România să lichideze 
înapoierea de unde a pornit și să a- 
jungă un stat socialist cu o industrie 
dezvoltată, cu o agricultură înainta
tă, care să poată asigura poporului 
nostru condiții de viață dintre cele 
mai bune. Ceea ce am realizat 
pină acum, programul pe care ii a- 
vem ne dau garanția că, urmînd 
neabătut politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, vom 
realiza in scurt timp acest program, 
vom ajunge la nivelul statelor dez
voltate, vom face ca poporul nostru 
să ducă o viață demnă, liberă, feri
cită, independentă.

Doresc să exprim convingerea 
mea. a conducerii noastre de partid, 
că și oamenii muncii din Toplița, ca 
toți oamenii muncii din județul Har
ghita, ca întregul nostru popor, fără 
deosebire de naționalitate, vor face 
totul pentru a-și îndeplini sarcinile 
ce le revin, că și dumneavoastră 
veți aduce o contribuție tot mai pu
ternică la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al X-lea al partidului. 
(Aplauze îndelungate, urale).

Vă urez succese tot mai mari in 

activitatea dumneavoastră, vă doresc 
multă sănătate și multă fericire la 
toți. (Aplauze puternice și îndelun
gate).

Vizita de lucru a tovarășului

Zi de sărbătoare la Gheorghieni
Se ajunge la Gheorgheni. Și a- 

ceastă localitate întinerește neînce
tat. Au fost de curind construite aici 
numeroase unități industriale, altele 
se află in curs de construcție. Predo
minante sint industria lemnului, in
dustria ușoară și industria loca
lă. O pondere însemnată o au 
Filatura de in și cinepă. Uzina de 
exploatare și industrializare a lem
nului. In ultimul cincinal, pentru dez
voltarea orașului au fost investite 
fonduri in valoare de aproape 92 mi
lioane lei, din care 47,6 la sută pen
tru dezvoltarea industriei.

Pe stadionul din localitate, unde 
conducătorii de partid și de stat so
sesc cu elicopterul, mii de cetățeni 
salută cu căldură. După tradiție, sint 
oferite bunuri specifice locului.

Intr-o entuziastă și sărbătorească 
atmosferă, in uralele și ovațiile a 
mii și mii de cetățeni rostite la a- 
dresa Partidului Comunist Român, a 
Comitetului său Central, secretarul 
general al partidului, ceilalți condu
cători de partid și de stat se îndreap
tă spre noua zonă industrială a ora
șului. Pretutindeni cetățenii orașului 
transformă aceste momente in una 
din acele sărbători populare care 
dau o notă atit de specifică intilnirilor 
dintre secretarul general al partidu
lui și masele largi de oameni ai mun
cii. în noua zona industrială, oaspe
ții sint salutați de ministrul indus
triei ușoare, Ion Crăciun. In fața 
unei machete a viitoarelor fabrici 
de mobilă și a țesătoriei de stofe 
pentru mobila are loc o discuție cu 
constructorii, in cursul căreia se face 
observația ca există incă posibilități 
ca ritmul de construcție să crească 
pe acest șantier. Explicațiile in le
gătură cu fabrica de mobilă aflată 
in construcție pun in evidență faptul 
că ea va produce anual 22 000 de 
garnituri. Constructorii arată că au 
luat toate măsurile pentru grăbirea 
lucrărilor, astfel incit unitatea să 
intre in producție la sfirșitul acestui 
an, cu aproximativ o lună înainte de 
termen. Unitatea se află intr-un sta

Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de stat care l-au 
însoțit a continuat apoi in localitățile 
Gheorgheni. Bălan și în reședința ju
dețului, Miercurea Ciuc.

diu avansat de construcție. Concomi
tent cu lucrările de finisare se exe
cută și lucrări de montaj cu utilaje 
în cea mai mare parte fabricate în 
țară. In legătură cu țesătoria de stofe 
pentru mobilă, unitate care se con
struiește pe aceeași platformă, se 
dau explicații că ea va produce în 
final 9,9 milioane mp țesături. Con
structorilor li se relevă posibilități 
incă nevalorificate, care pot duce la 
devansarea lucrărilor, astfel îneît 
noua fabrică să fie dată în folosință 
in trimestrul III al anului viitor, cu 
aproximativ trei luni înainte de ter
men.

Pe șantierele celor două unități vi
zitate oaspeții sint intimpinați pre
tutindeni cu deosebită căldură. Con
structorii își exprimă satisfacția lor 
deosebită de a-1 avea în mijlocul lor 
pe conducătorul iubit al partidului 
și statului, de a-i putea raporta 
succesele pe care le-au obținut. Se
cretarul general al partidului le adre
sează calde felicitări, le urează noi 
și noi succese în activitatea pe care 
o desfășoară.

In centrul orașului, unde are loc 
un miting la care iau parte, alături 
de localnici, mii de cooperatori din 
Ditrău, Remetea, Joseni, Ciumeni, 
Suseni, tovarășul Emerjc Jakdb, 
secretarul comitetului orășenesc de 
partid, a deschis o mare și entuzias
tă adunare populară. In cuvintul 
rostit, el a spus :

Nu este un secret pentru nimeni 
că tot ceea ce pe aceste meleaguri 
reprezintă noul, dezvoltarea, se lea
gă strins de Partidul Comunist Ro
mân, de numele dumneavoastră, to
varășe secretar general. Aici, la 
Gheorgheni, unde pină nu demult 
industria era reprezentată doar de 
citeva gatere, azi există o salbă de 
fabrici și uzine moderne. Intr-un 
singur an clădim mai mult decit am 
clădit în trecut secole de-a rindul. 
Recent am pus piatra de temelie a 
două unități industriale moderne pe 
care ne-ați făcut cinstea să le vizi
tați : Fabrica de mobilă și Țesătoria 

din Gheorgheni. Statul nostru socia
list ne ajută cu peste 200 milioane lei 
pentru a putea duce la bun sfîrșit 
construcția lor.

Pe meleagurile unde in trecut 
foamea și lipsurile obligau mase de 
meșteșugari să mănince piinea ama
ră a emigrației, azi, mii de oameni 
au locuri de muncă asigurate, un trai 
fericit.

Cum să nu fim recunoscători, cum 
să nu-1 primim in inima noastră pe 
cel căruia ii datorăm toate acestea ?

Iubite tovarășe secretar general,

cu trup
-x- v a ______

Român, la poziția 
justă,

De cînd lumea, cel mai nobil ideal 
al oamenilor cinstiți a fost pacea, 
respectul și întrajutorarea reciprocă, 
în toate eforturile spre ' ’ ’ 
Aderind tz _
politica externă 
munist " 
neavoastră 
cinstită in problemele vieții interna
ționale, dorim din tot sufletul ca a- 
cest nobil ideal uman să devină tot 
mai mult realitate în relațiile dintre 
state.

mai bine, 
și suflet la 
Partidului Co- 

\ dum- 
curajoasă și

Ne-am exprimat poziția în convor
biri prietenești, la ședințe, in presă, ca 
să știe lumea întreagă că locuitorii 
acestor meleaguri stau, ca un singur 
om, alături de partid, de dumnea
voastră, și participă la înfăptuirea 
politicii interne și externe a noastră, 
a tuturora.

Acest spirit profund marxist-leni- 
nist stă la temelia politicii naționale 
promovate de Partidul Comunist 
Român, de dumneavoastră, iubite to
varășe Ceaușescu.

Cum să nu fim din toată inima 
alături de dumneavoastră, cind pen
tru noi, naționalitățile conlocuitoare, 
crearea condițiilor materiale și spi
rituale pentru asigurarea deplinei e- 
galități in dezvoltarea și afirmarea 
multilaterală a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, constituie o chestiune funda
mentală ?

In continuare, vorbitorul a spus : 
Promitem că vom veghea la unitatea 
frățească a oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară cu poporul 
român și vom fi necruțători față de 
cei care ar încerca să tulbure această 
unitate, munca noastră comună. Lo
cuitorii din Gheorgheni nu vor uita 
niciodată cît datorează el partidului 
și secretarului său general. După 
multe secole de viață amară, astăzi 
am putut porni, alături de îniregul 
popor, pe calea bunăstării.

Partidul ne cere să lucrăm mai 
bine, să fim mai exigenți, să trăim 
in chip comunist.

In aplauzele, în uralele vibrante 
ale participanților la miting, n lua* 
apoi cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși,
Doresc mai înainte de toate să vă 

adresez dumneavoastră și tuturor lo
cuitorilor din orașul Gheorgheni un 
salut călduros din partea Comitetu
lui Central al partidului, a Consiliu
lui dc Stat și a guvernului României 
socialiste. (Aplauze îndelungate).

Sint deosebit de bucuros că pot să 
mă intilnesc cu locuitorii Ghcorghe- 
nilor, să constat cum se realizează 
prevederile programului dc indus
trializare socialistă in orașul dum
neavoastră.

Am vizitat cele două unități in
dustriale aflate in construcție și este 
intr-adevăr o plăcere să vezi cum 
s-au înălțat aceste unități intr-un 
timp scurt și in curind vor începe să 
producă.

Aș dori să exprim cele mai calde 
felicitări tuturor oamenilor muncii 
din Gheorgheni pentru contribuția 
pe care au adus-o in realizarea sar
cinilor de dezvoltare socialista a pa
triei noastre, pentru felul in care 
îndeplinesc in acest an planul cinci
nal. (Puternice aplauze).

Planul cincinal pe care l-am în
ceput are prevederi mari. Dorim 
să continuăm intr-un ritm rapid in
dustrializarea socialistă, dezvoltai ea 
agriculturii, să asigurăm in acest fel 
condiții de muncă cit mai bune pen
tru toți cetățenii patriei noastre și, 
pe această bază, să realizăm preve
derile Congresului al X-lea al parti
dului privind creșterea nivelului dc 
trai al întregului nostru popor.

Ceea ce se construiește in Gheor
gheni, ca și in alie localități din ju
dețul Harghita, este o parte din tot 
ce se înfăptuiește in România socia
listă, o parte a programului de dez
voltare multilaterala a socialismului 
m patria noastră. Este adevarat că 
ceea ce am realizat pină acum ne 
umple inimile de bucurie la top, 
pentru că ele vădesc capacitatea 
creatoare a poporului nostru, care, 
in frunte cu clasa muncitoare, sub 
conducerea comuniștilor, dă viață 
programului de construcție a socia
lismului in România. Aceasta de
monstrează că stă in puterea noas
tră, a oamenilor muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, ca, uniți sub conducerea parti
dului, să realizăm pe acest pămint o 
viață bună pentru toți cei ce mun
cesc. (Aplauze îndelungate).

Eforturile pe care le face Româ
nia, poporul român, in construcția 
socialistă au nu numai o însemnătate 
națională, dar și o insemnătate in
ternațională prin aceea că contribuie 
la intărirea sistemului socialist mon
dial, la creșterea influenței socialis
mului in lume. Cu cît fiecare țară 
socialistă realizează condiții mai 
bune dezvoltării sale economico-so- 
ciale, cu atit cresc influența so
cialismului, forța sa, cu atit putem fi 
siguri că socialismul va triumfa, 
pentru a asigura pacea în lume. (A- 
plauze puternice).

Știm că in această activitate de 
ridicare cconomico-socialâ, de dez
voltare a culturii, a invățămintului. 
a științei, de ridicare a bunăstării

„Noroc bun!“ pentru șeful 
partidului și statului, rostesc 

cu drag minerii din Bălan
Conducătorii de partid și de stat 

ajung la Bălan in după-amiaza zilei. 
Ca și în celelalte localități, in in- 
timpinarea oaspeților au sosit mii de 
localnici imbrăcați in haine de săr
bătoare. Pe colinele care se desfă
șoară de o parte și de alta a ora
șului, grupuri mari de oameni ai 
muncii salută cu căldură pe secre
tarul general al partidului, pe cei
lalți conducători de partid și de stat. 
Aflind de vizita secretarului gene
ral al partidului, au venit să-1 salute 
aici, la Bălan, citeva zeci de studenți 
constituiți in brigada națională de 
muncă patriotică, instruită la Izvo
rul Mureșului, din apropierea Băla
nului. Deși acești studenți aveau să 
plece a doua zi Ia București pentru 
a lucra pe șantierul noului institut 
politehnic, au ținut in ajunul plecă
rii să vină alături de mineri, in in- 
tîmpinarea secretarului general al 
partidului, a celorlalți conducători de 
partid și de stat.

Atit minerii, cît și studenții aplau
dă îndelung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru conducerea sa.

In numele celor prezenți, luliu 
Andor, secretarul comitetului oră
șenesc de partid, urează conducăto
rilor de partid tradiționalul salut al 
minerilor „Noroc bun !“ și ii invită 

mal avem multe lipsuri, mal avem 
de învins multe greutăți, dar avem 
încredere in forța clasei noastre 
muncitoare, a politicii marxist-lcni- 
niste a partidului nostru, care cores
punde pe deplin năzuințelor vitale 
ale tuturor cetățenilor României, 
fără deosebire de naționalitate. (A- 
plauze indelungi, urale).

Pentru a învinge aceste greutăți 
trebuie să ne unim eforturile, să în
tărim unitatea in jurul partidului, 
să asigurăm participarea activă a 
tuturor celor ce muncesc Ia elabora
rea hotăririlor, la activitatea de În
făptuire a lor, să realizăm in viață 
cerințele socialismului de participare 
a poporului Ia conducerea țării, pen
tru că aceasta constituie una din tră
săturile esențiale ale socialismului, 
ale dezvoltării democrației socialiste 
pe care partidul nostru o înfăptuieș
te neabătut. (Aplauze puternice).

Doresc să exprim convingerea că 
oamenii muncii din Gheorgheni, la 
fel ca oamenii muncii din întreaga 
noastră patrie, vor face totul pen
tru a realiza sarcinile ce le revin 
din prevederile Congresului al X-lca 
al partidului, că prin munca lor, in 
frunte cu comuniștii, iși vor aduce 
contribuția la înfăptuirea acestui 
program, Ia creșterea forței econo
mice a patriei noastre socialiste, la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in România, la 
bunăstarea intregului nostru popor. 
(Aplauze indelungate).

Aș vrea ca la sfîrșitul acestui cin
cinal oamenii muncii din Gheor
gheni să se poata înfățișa cu realizări 
mari și să ocupe un loc de frunte 
in rindul detașamentelor de oameni 
ai muncii din întreaga noastră țară. 
(Aplauze, urale).

Vă urez din toată inima noi suc
cese in activitatea dumneavoastră !

Vă doresc multă sănătate și multa 
fericire. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Elicopterul se îndreaptă spre Bă
lan, localitate minieră importantă. 
Industria extractivă are o importantă 
pondere in producția globala indus
trială a județului Harghita. Nicio
dată, insa, ca in anii noștri freamă
tul muncii nu s-a făcut atit de sim
țit in aceste locuri, in exploa
tarea cupriferă din adincurile Hăș- 
mașului, in inima tinărului oraș 
Bălan, așezare urbană care la finele 
cincinalului trecut a ajuns la o popu
lație de peste 7 000 de locuitori. In 
pitoreasca vale unde astăzi blocu
rile de locuințe cu multe etaje se 
întrec parca in semeție cu munții, 
pină cu numai două decenii in urmă 
se afla simplul cătun — Bălan — al 
comunei Sindominic. Noua așezare 
urbana a intrat astăzi viguros, cu 
pași mari, in urbanistica județului. 
Numai in cursul anului trecut, aici, 
la Bălan, s-au construit 700 de apar
tamente, un liceu industrial, o școală 
generala, un dispensar medical. In 
ce constă sursa acestor mari trans
formări ale vechiului cătun ? In dez
voltarea continuă a întreprinderii 
miniere din această localitate, și ea 
vlăstar tinăr al industriei noastre 
socialiste. Noile deschideri in subte
ran, noile instalații de preparare de 
la Bălan, Harghita și Lueta, amplele 
explorări și prospecțiuni geologice 
sint o dovadă grăitoare a dezvoltă
rii acestei ramuri industriale. Volu
mul investițiilor alocate pentru dez
voltarea extracției de minereu cu
prifer la Bălan in cincinalul 1966— 
1970 reprezintă o creștere de 38,4 la 
sută față de cei cinci ani precedenți.

pe oaspeți să viziteze tinărul și fru
mosul oraș implintat in inima mun
ților. Nu-ți vine să crezi privind 
blocurile de locuințe de patru și 
cinci etaje că te afli intr-o deschi
zătură de munte ce pină nu demult 
adăpostea doar un modest număr de 
case de oameni trudiți și măcinați 
de necazuri. Localitatea Bălan este 
principalul centru minier al județu
lui și cel mai mare centru produ
cător de minereu cuprifer din țară. 
Producția globală a localității Bălan 
in anul 1970 a fost de 156.8 milioane 
lei, ceea ce reprezintă 5,1 la sută 
din producția industrială a județu
lui. Față de anul 1967, producția in
dustrială de aici a înregistrat, in a- 
nul 1970, o creștere de 38,7 la sută. 
Pentru dezvoltarea orașului în toate 
domeniile, in ultimii patru ani au 
fost alocate peste 440 milioane lei, 
din care peste 60 la sută pentru dez
voltarea industriei.

La intrarea in incinta combinatu
lui minier, oaspeții sint salutați de 
ministrul industriei miniere și geo
logiei, Bujor Almășan, care invită 
să lie vizitată noua linie de flotație 
cu o capacitate de 200 000 tone pe an, 
pusă in funcțiune in anul 1969. Alte

(Continuare în pag. a Vl-a)

Trei imogini din filmul vizitei in judeful Harghita , pretutindeni. In orașele și centrele industriale vizitate, aceleași manifestări de dragoste fierbinte fa(ă de conducătorii de partid și de stat, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu
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două linii de flotație. fiecare de a- 
ceeași capacitate, puse in funcțiune 
in anul 1970, au dus la creșterea 
producției industriale a combinatu
lui minier din Bălan, in anul 1970, 
cu 47,3 la sută față de anul 1967.

Pe parcursul vizitei se informează 
că planul tehnic prevede ca și in 
actualul cincinal combinatul de la 
Bălan să cunoască o dezvoltare im
portantă, producția urmind să creas
că cu 35 Ia sută.

La o tribună amenajată in incinta 
întreprinderii are loc o intilnire cu 
minerii.

Apariția secretarului general, a ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat este intimpinată cu ropote de 
aplauze, cu urale. Studenții din bri
gada națională de muncă patriotică, 
aflați de față, intonează cintece pa
triotice.

Luind cuvîntul in deschiderea mi
tingului, Iuliu Andor, secretar al co-

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumnea- 
oastră, minerilor, tuturor locui

torilor din Bălan, un salut căldu
ros din partea Comitetului Central 
al partidului, a Consiliului de Stat 
și a guvernului patriei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice).

Este o deosebită plăcere pentru 
mine să mă întilnesc din nou cu 
minerii din Bălan. Cunosc activi
tatea rodnică pe care ați desfășu
rat-o in cincinalul trecut, rezulta
tele minunate pe care le-ați obți
nut in îndeplinirea cu succes a 
prevederilor planului. Știm, de a- 
semenea, că ați început noul cin
cinal cu dreptul — cum se spune 
—, că pe primele 7 luni aveți re
zultate bune. Țin să vă felicit din 
toată inima atît pentru rezulta
tele obținute în cincinalul pe 
care l-am încheiat la sfîrșitul anu
lui 1970, cit și pentru rezultatele 
obținute pe primele 7 luni ale nou
lui cincinal. (Aplauze puternice).

Am constatat cu satisfacție re
zultatele obținute în extinderea 
activității dumneavoastră, cît și 
perspectivele bune ce le aveți pen
tru anii următori. Cunoașteți, de
sigur, prevederile noului cincinal, 
știți că plenara Comitetului Cen
tral din luna mai a acestui an a 
hotărit elaborarea programului de 
perspectivă pînă în 1990—2000. In 
dezvoltarea economiei în cincinal 
și in anii viitori un rol deosebit 
de important are asigurarea ma
teriilor prime, între care cuprul și, 
in general, minereurile, prezintă o 
deosebită importanță. Iată de ce 
apreciez în mod deosebit rezulta
tele obținute pină acum, precum 
și perspectivele pe care le au mi
nerii din Bălan, cît și tovarășii care 
lucrează in domeniul geologiei, de 
a descoperi noi rezerve, spre a a- 
sigura astfel patriei noastre cît rr.*u 
mult minereu cu conținut cit rr.ai 
bogat și a contribui la înfăptuirea 

mitetului orășenesc de partid, a 
spus :

Avem astăzi plăcuta ocazie de a vă 
exprima din adincul inimii cele mai 
calde sentimente de prețuire ale co
muniștilor. ale tuturor locuitorilor 
orașului Bălan, pentru eforturile pe 
care le depuneți, pentru ajutorul 
neprecupețit ce ni-1 acordați și grija 
cu care vă interesați de activitatea 
noastră.

Ne permitem să raportăm că, sub 
îndrumarea organelor și organizații
lor de partid, oamenii muncii români, 
maghiari și de alte naționalități. în
frățiți ir. muncă, neprecupețindu-și 
nici un efort, au dublat capacitățile 
de producție. Sarcinile ultimului cin
cinal au fost realizate cu o lună mai 
devreme. Cincinalul pe care l-am în
ceput constituie pentru întregul nos
tru colectiv un nou imbold in muncă, 
avind de atins un nivel care repre
zintă triplarea producției anului 1966.

Alături de toți oamenii muncii din 

programului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te, la crearea condițiilor pentru 
trecerea la făurirea comunismului 
în România. (Aplauze puternice, 
urale).

înfăptuirea prevederilor progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului va duce la dez
voltarea și mai puternică a indus
triei noastre socialiste ; în acest 
cadru se va dezvolta și sectorul 
minier, va crește, totodată, și nu
mărul minerilor, detașament de 
frunte al clasei noastre munci
toare. în felul acesta, clasa munci
toare a patriei noastre, care repre
zintă clasa conducătoare a socie
tății, va exercita un rol tot mai 
pucernic, va asigura conducerea 
întregii noastre națiuni socialiste 
pe calea edificării socialismului și 
comunismului. (Aplauze puter
nice).

Dumneavoastră lucrați aici îm
preună — români, maghiari și 
alte naționalități — și cred că pen
tru nici unul, indiferent de națio
nalitate, nu se pune vreo proble
mă de ordin național. Prima pro
blemă care se pune este ca fie
care să muncească cit mai bine la 
locul său de muncă, să contribuie 
la înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea al parti
dului. în definitiv, muncitorii nu 
au fost și nu pot fi împărțiți nici
odată pe naționalități. Nu numai 
în România, ci în întreaga lume, 
clasa muncitoare este clasa căreia 
îi este străină învrăjbirea națio
nală, este clasa care luptă pentru 
unitate, împotriva asupririi, a în
vrăjbirii. pentru unitatea tuturor 
popoarelor în lupta pentru pace și 
o viață mai bună. (Aplauze puter
nice).

Desigur, noi avem permanent în 
vedere și ne preocupăm de a asi
gura, in cadrul societății noastre 
socialiste, deplina egalitate în 
drepturi pentru toți cetățenii pa- 

patria noastră, locuitorii orașului Bă
lan au primit cu adincă bucurie și 
mulțumire hotărirea conducerii supe
rioare de partid și de stat cu privire 
la majorarea alocației pentru copii, 
văzind in această hotărire o nouă și 
grăitoare dovadă a grijii și atenției 
pe care o acordați familiilor cu copii, 
creșterii continue a nivelului de trai 
al poporului.

Noi, minerii din Bălan — a spus 
în încheiere vorbitorul — români și 
maghiari, ne exprimăm totala ade
ziune față de politica generală internă 
și internațională a partidului și vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că. însuflețiți de exemplul 
dumneavoastră minunat, vom face 
totul pentru punerea in valoare a bo
gățiilor subsolului din această parte 
a țării, așa cum ne cer partidul nos
tru drag, patria noastră socialistă.

In aplauzele mulțimii participante 
la miting, a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

triei, fără deosebire de naționali
tate, pentru ca uniți să-și făureas
că o viață tot mai bună, indepen
dentă și liberă, pentru ei, pentru 
familiile și copiii lor. (Aplauze pu
ternice). Și vedeți bine că dezvol
tarea industriei se răsfrînge și are 
ca rezultat îmbunătățirea con
dițiilor de trai atît pentru români, 
cît și pentru maghiari și ger
mani și alte naționalități. Con
strucția de locuințe se răsfrîn
ge în aceeași măsură și pentru unii 
și pentru alții. Creșterea nivelului 
de viață, recentele măsuri privind 
sporirea alocațiilor cu aproape 50 
la sută pentru copii se răsfrînge, 
de asemenea, asupra tuturor copi
ilor cetățenilor români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. 
Aceasta este adevărata egalitate pe 
care o realizează în practică în 
România partidul nostru comunist. 
(Aplauze puternice).

Este necesar să facem totul pen
tru a întări și mai mult rîndurile 
și unitatea clasei noastre munci
toare, unitatea dintre muncitori, 
țărani și intelectuali, să înțelegem 
că fiecare cetățean trebuie să-și 
pună întreaga sa capacitate în 
slujba poporului, a înfloririi pa
triei. Mă uit aici, la brigada națio
nală de muncă patriotică a studen
ților. (Vii aplauze). Este o ini
țiativă bună și noi am dori ca stu
denții să se apropie și mai mult 
de clasa muncitoare, să vină în 
rîndurile clasei muncitoare ; ei sînt 
fii de muncitori, de țărani, sînt 
ieșiți din rîndurile poporului și se 
pregătesc pentru a contribui îm
preună, sub conducerea partidului, 
în frunte 'cu clasa muncitoare, la 
edificarea socialismului. Pentru in
telectualitatea noastră, pentru ti
neretul nostru nu există decît un 
singur drum : alături de clasa 
muncitoare, împreună cu ea, sub 
conducerea partidului comunist. 
(Aplauze puternice, urale).

Desigur, tovarăși, prima îndato
rire pe care o avem acum este să 
realizăm în cele mai bune condiții, 
fiecare în domeniul său de activi
tate— dumneavoastră minerii aici 
— sarcinile din acest cincinal. De 
aceea, problema care se pune pe 
primul plan este de a face totul ca 
prevederile cincinalului să fie nu 
numai îndeplinite, dar și depășite. 
Aceasta este prima noastră sarci
nă de comuniști, de muncitori, de 
patrioți ; prin aceasta noi contri
buim atît la edificarea socialismu
lui în România, cît și la întărirea 
forței socialismului în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

In una din lozincile dumnea
voastră arătați : „Vom munci, vom 
lupta, patria vom apăra". Desigur, 
tovarăși, construim socialismul, a- 
sigurăm bunăstarea poporului, ne 
apărăm patria. Știm că în lume 
mai există imperialism, că persistă 
încă pericolul de război. De aceea, 
edificind socialismul, făcînd totul 
pentru a întări forța economică a 
patriei noastre, trebuie să fim în
totdeauna gata pentru a ne apăra 
patria împotriva oricărei agresiuni, 
a acelora care s-ar atinge de cu
ceririle socialiste ale poporului 
nostru. (Aplauze puternice ; se 
cîntă imnul „Trei culori").

Noi ducem o politică activă de 
dezvoltare a colaborării cu toate 

Mii de cetdjeni români, maghiari și de alte najionalităji din orașul Gheorgheni au făcut conducătorilor de partid și de stat o primire 
ziastă, călduroasă

entu-

țările socialiste. Dezvoltăm pe pri
mul plan colaborarea cu țările so
cialiste vecine, cu țările socialiste 
din Europa și, în același timp, 
cu țările socialiste din Asia, din 
America Latină, cu toate forțele de 
pretutindeni care luptă pentru so
cialism, împotriva imperialismului, 
pentru apărarea păcii, deoarece 
știm că unitatea acestor forțe este 
chezășia construirii cu succes a so
cialismului în fiecare țară. (Aplau
ze puternice).

Noi am cîștigat prin lupte 
grele independența patriei noastre. 
Ne-am cucerit, cu mari sacrificii, 
dreptul de a construi socialismul și 
sîntem hotărîți să apărăm cuceri
rile noastre revoluționare, patria 
noastră socialistă.

Dorim să facem totul pentru a 
contribui la securitatea europeană, 
la pace în lume, pentru ca po
poarele să nu mai sufere din nou 
distrugerile unui război. De aceea 
desfășurăm o largă activitate in
ternațională pentru pace, pentru 
colaborare între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. 
(Aplauze puternice).

Dorim însă să ne asigurăm con
diții de muncă pașnică, să facem 
ca poporul nostru să nu mai fie 
niciodată asuprit, nici din punct de 
vedere social, nici național. Nouă 
ne sînt permanent în minte versu
rile poetului care spunea : „Viața 
și robia nu pot sta-mpreună / nu e 
totodată pace și furtună". De aceea, 
luptînd pentru viață, luptăm pen
tru a fi liberi și stăpîni în patria 
noastră. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Avem deplina încredere că des
fășurarea evenimentelor interna
ționale va duce la unirea forțelor 
antiimperialiste și va face imposi
bilă declanșarea unui nou război 
mondial imperialist, că, unite, forțe-

Puternică manifestare a înfrățirii, 
a unității, la Miercurea Ciuc

Obiectivul final al vizitei îl consti
tuie orașul Miercurea Ciuc — reșe
dința județului, centrul politic, ad
ministrativ și economic al județului 
Harghita.

Mii și mii de cetățeni au venit să 
salute prezența in mijlocul lor a con
ducătorului iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ovații, aplauze, urale ră
sună îndelung. Lozinca „Ceaușescu- 
P.C.R.", scandată continuu, exprimă 
dragostea întregului nostru popor 
față de partid, conducătorul tuturor 
bătăliilor și biruințelor dobindite in 
țara noastră pe calea progresului, 
care au încorporat energia și entu
ziasmul, efortul minții și brațelor oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, strîns 
uniți sub steagul comuniștilor, sub 
faldurile tricolore ale drapelului pa
triei noastre socialiste.

Drapele roșii și tricolore, ghirlande 
de flori, lozinci care transpun gra
fic salutul de bun venit al cetățeni
lor municipiului, grupuri de dansatori 
prinse în înfocate jocuri populare ro
mânești și secuiești conferă locului o 
atmosferă de sărbătoare. Tovarășul 
Alexe Raduly, prim-secretar al co
mitetului orășenesc de partid, rostește 
un cuvînt de bun sosit.

Vizita de lucru in Miercurea Ciuc 
începe pe șantierul noii filaturi de 
lină pieptănată, prevăzută a fi pusă 
in funcțiune pină la finele acestui an. 
Conducătorii de partid și de stat sint 
întimpinați de Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, și Hajdu Zoltan, di
rectorul filaturii, care prezintă aceas
tă modernă unitate aflată intr-un 
stadiu avansat de construcție. Aci se 
pun concret în practică indicațiile 
conducerii de partid și de stat ca uti
lajele noilor uzine și fabrici să fie 
montate de viitorii maiștri și munci
tori cu înaltă calificare, care vor lu
cra cu ele ; în acest fel mașinile le 
vor fi pe deplin cunoscute, fapt ce 
constituie o garanție a bunei lor ex
ploatări. 

le popoarelor din întreaga lume, în 
frunte cu clasa muncitoare, sînt în 
stare să asigure pacea. Desfășu
rarea evenimentelor pe toate con
tinentele demonstrează că popoare
le se ridică tot mai hotărîte la 
luptă, că ele sînt gata să-și impu
nă voința, să pună capăt politicii 
imperialiste de forță și dictat — și 
noi avem încredere în forța clasei 
muncitoare, a popoarelor unite de 
pretutindeni. (Aplauze puternice ; 
sc cîntă „Internaționala").

Tot ceea ce înfăptuim în Româ
nia pe drumul construirii socialiste 
servește atît poporului nostru, cît și 
popoarelor celorlalte țări socialiste, 
cauzei socialismului și păcii. De a- 
ceea, trebuie să facem totul pentru 
a îndeplini în cele mai bune con
diții programul trasat de Congresul 
al X-lea al partidului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Am deplina încredere în minerii 
din această parte a țării, din Bălan, 
în toți minerii patriei noastre. Sînt 
convins că întreaga noastră clasă 
muncitoare, întregul nostru popor 
muncitor — ca și dumneavoastră 
— va face totul pentru a realiza 
cu cinste sarcinile ce îi revin și 
sper că dumneavoastră nu veți fi 
printre cei din urmă atunci cînd 
vom face bilanțul acestui cincinal. 
Eu aș dori să vă văd printre frun
tași și vă doresc din suflet acest 
lucru. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire ! Doresc să închei cu 
tradiționala urare a minerilor : 
„Noroc bun !“ (Aplauze puternice, 
se scandează P.C.R.-P.C.R. ; 
„Ccaușescu-Ceaușescu !“).

Cuvintarea este ascultată cu deose
bită atenție și subliniată in repetate 
rinduri cu aplauze. Studenții din bri
gada națională de muncă patriotică 
aflați de față se alătură lozincilor 
scandate de mineri : „Vom munci și 
vom lupta, patria vom apăra".

Se evidențiază faptul că noul o- 
biectiv, echipat cu utilaje de mare 
tehnicitate, produse in cea mai mare 
parte de industria noastră construc
toare de mașini, va intra in funcțiu
ne pină la finele acestui an. O dată 
cu aceasta, orașul va deveni un im
portant centru al industriei textile 
românești. Filatura va produce fire 
pentru fabrica de tricotaje aflată în 
imediata ei apropiere, crescînd prin 
aceasta colaborarea, eficiența eco
nomică. asigurarea mai bună a su
prafețelor tehnologice. Totodată, se 
creează premise pentru creșterea ca
pacității de producție a fabricii de 
tricotaje ; dezvoltarea acesteia este 
prevăzută pentru anii viitori. Unita
tea este intr-un stadiu avansat de 
construcție, concomitent executîn- 
du-se lucrări de construcții și mon
tajul utilajelor.

Pe locul unde va fi amplasat un 
important obiectiv al industriei noas
tre constructoare de mașini — uzina 
de piese de schimb auto și tractoa
re. — prevăzută a fi pusă in funcțiune 
pină în anul 1974, tovarășii Ion Mar- 
tinescu, adjunct al ministrului in
dustriei construcției de mașini, 
Gheorghe Trică, directorul Centralei 
industriale de resort, și alți specia
liști din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini informează a- 
supra importanței șl caracteristicilor 
tehnico-economice ale noului obiectiv, 
care va avea o producție anuală de 
11 700 tone piese de serie mare, 
elemente componente ale autovehicu
lelor, tractoarelor și autobuzelor. 
Amplasarea acestei unități in noua 
zonă industrială a orașului, in apro
pierea liniei de centură a orașului, 
prezintă o serie de avantaje, in mod 
deosebit din punctul de vedere al 
transportului materiilor prime și al 
produselor finite. Noua unitate de 
producție va cunoaște o specializare 
importantă în domeniul prelucrării 
utilajelor intr-o tehnologie modernă 
de grup după specificul produselor. 

Noua unitate, a cărei construcție va 
începe in primăvara anului 1972, va 
puica intra in funcțiune, cu prima 
etapă, spre finele anului 1973. Li se 
recomandă reprezentanților ministe
rului de resort, celorlalți specialiști 
prezenți, sâ realizeze in cele mai 
bune condiții noul obiectiv și să șe 
îngrijească de începerea lucrărilor in 
timpul cel mai scurt.

După vizitarea noii zone indus
triale a orașului Miercurea Ciuc, are 
loc o manifestare cu caracter festiv 
la spitalul județean, a cărui impo
zantă clădire a fost terminată de 
curind.

în aplauzele cadrelor sanitare 
care alcătuiesc personalul noii uni
tăți spitalicești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să taie pan
glica inaugurală a noului spital.

Directorul direcției sanitare, dr. 
Zoltan Ambruș, mulțumește cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru deosebita grijă ce o manifes
tă față de sănătatea oamenilor mun
cii din patria noastră. El arată că în 
urmă cu un an întreaga populație, 
români și maghiari, de pe aceste 
meleaguri a luat cunoștință cu ne
mărginită bucurie de indicația de a 
fi construit un spital județean în 
orașul Miercurea Ciuc. Prin eforturi’ 
susținute, intr-un termen record — 
de un an — s-a înălțat la Miercurea 
Ciuc un adevărat palat al sănătății.

Cei care și-au adus contribuția la 
înălțarea acestui lăcaș de sănătate 
sînt felicitați, li se urează cadrelor 
sanitare prezente succese in activi
tatea pentru ocrotirea sănătății oa
menilor muncii din judbț.

Sint furnizate unele amănunte. 
Dan Enăchescu, ministrul sănătății, 
arată că noul spital, creat potrivit 
celor mai moderne cerințe, are o ca
pacitate de peste 700 de locuri.

Noul spital întregește rețeaua de 
obiective de interes social realizate 
la Miercurea Ciuc in ultimii cinci 
ani, printre care se numără Palatul 
poștelor și telefoanelor, un hotel tu
ristic cu 200 de locuri, un modern 
patinoar acoperit, complexul do uni
tăți ale cooperației meșteșugărești, 
un cinematograf cu 500 de locuri, un 
liceu cu 20 de săli de clasă, grădi
niță și creșă, circa 1 500 de aparta
mente. Toate au fost construite din 
fondurile statului.

Pină in centrul orașului, la reve
nirea în fața comitetului județean 
de partid, unde are loc mitingul oa
menilor muncii din județul Harghi
ta, conducătorii de partid și de stat 
sint salutați cu mult entuziasm de 
localnici.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de stat în jude
țul Harghita a constituit o manifes
tare plenară a atașamentului nețăr
murit al maselor populare la politica 
partidului, politică creatoare, mar- 
xist-leninistă, strins ancorată în rea
litățile noastre sociale, de făurire, 
prin eforturile conjugate ale întregu
lui popor, a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a viitorului co
munist al României. Ea a scos in evi
dență preocuparea majoră a tuturor 
cetățenilor patriei de a urma neabă
tut indicațiile partidului pentru în
deplinirea mărețelor programe de 
creștere și modernizare a forțelor de 
producție, de consolidare și continuă 
perfecționare a relațiilor de produc
ție, de înflorire a științei, învățămin- 
tului și culturii, de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a celor 
ce muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, din patria noastră.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu zecile de mii de oameni 
ai muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — din județul Har
ghita a prilejuit ample discuții și a- 
nalize asupra preocupărilor actuale 
și de perspectivă ale oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri in vede
rea îndeplinirii in cele mai bune con
diții a mărețelor sarcini prevăzute in 
actualul plan cincinal in toate sectoa
rele de activitate. Totodată, intîlnirile 
secretarului general al partidului cu 
oamenii muncii din această parte a 
țării au prilejuit înflăcărate demon
strații ale unității de neclintit a între
gului nostru popor in jurul partidului, 
al_ Comitetului său Central, ale apro
bării unanime de care se bucură poli
tica internă și internațională a parti
dului în rîndurile întregului nostn 
popor, ale legăturii indestructibile 
dintre popor și partid.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Mircea S. IONESCU 
Gheorghe BRATESCU 
Mircea BUMBAC
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întregul popor întimpină marea 

sărbătoare cu sarcinile de plan
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CANOTAJ ACADEMIC

Remarcabile
CAIAC-CANOE

și angajamentele îndeplinite comportări ale canotoarelor 
românce

Tn Mmo<frra dc puternică efervescentă creatoare, generat! <Je apro
pierea mâreței sărbători, oamenii muncii dc pe intre» cuprinsul tării 
înscriu in aceste rile rezultate de prestigiu in îndeplinirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor asumate in Întrecerea socialistă. Peste tot 
«e lucrează cu forte sporite, se depun însemnate eforturi pentru pu
nerea mai deplină in valoare a posibilităților și rezervelor de care 
dispun pentru creșterea producției industriale și a productivității 
muncii, ridicarea eficienței întregii activități economice. Numeroasele 
știri pe care le primim zilnic la redacție, din care spicuim azi cîteva, 
constituie, in acest sens, o dovadă vie. grăitoare, a hotăriril tuturor 
oamenilor muncii de a intimpinâ cea dc-a XXVII-a aniversare a 

eliberării patriei cu un bilanț dc realizări cil mai bogat.

BRAȘOV. Oamenii muncii din 
municipiu] Brașov intimpinâ cea de-a 
27-a universarv a eliberării patriei 
eu noi și remarcabile realizări în 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor. Râspunzînd chemă
rii Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, colectivele în
treprinderilor din municipiul Bra
șov au realizat pînâ în prezent o 
producție marfa suplimentară de 237 
milioane lei și beneficii peste sarci
nile planificate de 125 milioane lei. 
Productivitatea muncii a crescut cu 
1 530 lei pe salariat, față de 1 110 lei 
cit prevede angajamentul anual.

Au fost realizate, prin autodotare, 
mașini și utilaje in valoare de 57 mi
lioane lei. S-au dat în funcțiune îna
inte de termen noi capacități de pro
ducție la C.E.I.L. Brașov, la Fabrica 
dt nîrtie cretată din Ghimbav. Co
lectivele întreprinderilor brașovene 
!și sporesc în aceste zile eforturile 
pentru a realiza pînă la 23 August o 
producție marfă suplimentară de în
că 36 milioane lei, ceea ce va în
semna îndeplinirea angajamentului 
anual in proporție de 75 la sută.

SATU-MARE. De la începutul 
acestui an și pînâ acum. întreprin
derile industr;ale din județul Satu- 
Mare au obținut un spor la produc 
ția marfă vindută și încasată de 5.2 
la sută față de plan. Au fost livrate 
peste prevederi mașini și utilaje de 
transportat și ridicat, mașini de gă
tit eu gaze, prefabricate din beton, 
mobilă, țesături, tricotaje și altele. 
O parte însemnată din producția dată 
peste plan a fost obținută pe seama 
creșterii productivității muncii.

SLATINA. Colectivul de muncă 
de la Uzina de fabricații, reparații și 
montaje utilaje pentru agricultură

din Balș raportează în cinstea zilei 
de 23 August îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan pe pri
mele opt luni ale anului. După cal
cule estimative, pină la sfirșitul lu
nii sc va realiza o producție supli
mentară în valoare de peste 4 mili
oane lei. Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri și-a suplimen
tat, totodată, angajamentul luat in 
întrecerea socialistă cu 8,5 milioane 
lei.

BAIA MARE. MuUe colec,lvo 
de muncă din unitățile economice ale 
județului Maramureș obțin succese 
de seamă în îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor luate în întrecerea socialistă pe 
acest an. Muncitorii, inginerii și teh
nicienii Uzinelor metalurgice de me
tale neferoase din Baia Mare, de pil
dă. reducind timpul de reparație a 
instalațiilor, îmbunătățind disciplina 
și organizarea muncii, au produs su
plimentar pină în prezent mai bine 
de 240 tone cupru convertizor, 275 
tone acid sulfuric, 70 tone săruri chi
mice anorganice și altele. Față de an
gajamentele anuale de 80 milioane 
lei la producția globală și marfă, du
pă prima decadă din luna august 
s-au realizat 65 milioane lei. Chimiș- 
tii și metalurgiștii bâimăreni au reu
șit, de asemenea, să reducă cheltu
ielile de producție cu peste 10 mili
oane lei. La fel minerii unităților 
Centralei minelor neferoase din Ma
ramureș au manifestat o grijă deo
sebită atît pentru îndeplinirea planu
lui curent de producție cît și pentru 
asigurarea viitoarelor capacități pro
ductive. Exploatarea minieră Săsar 
și-a îndeplinit cu 20 de zile mai de
vreme planul de producție pe 8 luni. 
Cu succese demne de marea sărbă
toare se prezintă și unitățile C.E.I.L. 
Sighetul Marmației.

TR. SEVERIN, ^.tomicu con- 
structori de nave maritime și flu
viale dc la Șantierul naval din Tr. 
Severin intimpinâ ziua de 23 Au
gust cu succese de prim rang în în
deplinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor anuale. Un bilanț întoc
mit recent relevă faptul că ei au rea
lizat, in 7 luni din acest an, o pro
ducție marfă suplimentară echivalentă 
cu valoarea a 6 șlepuri de 1 200 tone. 
De asemenea, au economisit 426 tone 
metal, 430 mc cherestea, 100 tone 
combustibil convențional și 180 000 
kWh energie electrică, realizind an
gajamentul anual la reducerea con
sumului de materii prime și mate
riale. Hotărîți să consolideze și să 
dezvolte succesele obținute pină a- 
cum, muncitorii de la Șantierul na
val din Tr. Severin și-au suplimen
tat, în cinstea lui 23 August, an
gajamentele anuale. Astfel, ei și-au 
propus să construiască peste plan, 
pină la finele anului 1971, o șalandă 
de 500 mc și un cargou frigorific de 
2 000 tdw, al 11-lea din seria de vase 
maritime de acest tip destinate ex
portului în Polonia. Este un angaja
ment deosebit de mobilizator, per
fect realizabil dacă ținem seama 
că in ultimul timp s-au introdus o 
serie de modernizări în procesul de 
producție. Dintre acestea amintim 
organizarea in flux continuu a pro
cesului tehnologic in hala de con
fecționare a corpurilor de nave, ceea 
ce are drept efect o creștere substan
țială a productivității muncii.

BACĂU. Laminoriștii de la 
Uzina din Roman au realizat peste 
sarcinile de plan la zi 2 450 tone țevi 
din oțel, 1 280 tone burlane de foraj, 
1 720 tone țevi pentru construcții și 
30 tone prăjini grele din oțeluri 
înalt aliate. Aceste rezultate sint 
urmarea înregistrării unuia dintre 
cele mai înalte ritmuri de producție 
de la intrarea în funcțiune a lami- 
noarelor.

MUREȘ. De la începutul anului 
și pină în prezent volumul produc
ției marfă dată peste prevederile 
planului de întreprinderile indus
triale ale județului Mureș se ridică 
la 220 milioane lei, productivitatea

muncii înregistrînd o creștere de 2,2 
la sută față dc nivelul planificat. Au 
fost livrate economici naționale, su
plimentar, însemnate cantități de 
azotat de amoniu, carbid, geam tras, 
cărămizi și blocuri ceramice, mobilă, 
țesături și alte produse.

PRAHOVA Preocuparea colec
tivelor de muncă din unitățile pra
hovene pentru reducerea cheltuieli
lor de producție s-a concretizat in 
realizarea unor beneficii peste plan 
in valoare de 200 milioane lei, sumă 
care întrece angajamentul luat pe 
acest an. Colectivele din industria 
constructoare de mașini — ramură 
dc bază in economia județului — se 
află in fruntea întrecerii. Prin repro- 
iectarea unor produse și repere, re
calcularea consumului, specialiștii 
uzinelor de utilaj petrolier și chimic 
din Ploiești și Cimpina, precum și 
cei de la Uzina de mecanică fină din 
Sinaia au reușit să economisească 
circa 2 000 tone de metal.

VRANCEA. Incepînd cu ultima 
lună, duminică de duminică, mii de 
oameni ai muncii din județul Vran- 
cea au participat la o serie de ac
țiuni patriotice, îndeosebi pentru exe
cutarea unor lucrări de îndiguiri și 
desecări. Astfel, în cinstea zilei de
23 August, la chemarea organiza
țiilor de partid, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii, tineretul și alți oameni 
ai muncii din unitățile economice și 
instituțiile județului au luat sub pa
tronajul lor executarea tuturor lucră
rilor la un canal de desecare lung de
24 kilometri din raza comunelor Su- 
raia și Călienii Noi, cu ajutorul că
rora vor fi ferite de inundații circa 
10 000 de hectare.

Duminică, 8 august, de pildă, pe 
acest șantier vrîncean al muncii pa
triotice au fost prezenți aproape 
4 000 de salariați din unitățile econo
mice și administrative ale munici
piului Focșani și din orașele Pan- 
ciu, Odobești și Mărășești. Lucrînd 
la săparea canalului de aducțiune în 
punctul de confluență al rîurilor Și
ret și Putna, aceștia au executat să
pături însumînd peste 7 000 metri 
cubi pămînt, adăugind astfel încă 1,1 
km de canal la această importantă 
lucrare de desecare.

• Echipajul de 4+1 vîsle, campion european • Medalie 

de argint la schit 4+1 rame

Cea de-a 18-a ediție a campionate
lor europene feminine de canotaj a- 
cademic, desfășurate pe lacul Bags- 
vaerd de lingă Copenhaga,_a prilejuit 
remarca rea vîslașelor românce care 
au cucerit o medalie de aur (la schif 
1 plus 1 vîsle), o medalie de argint 
(la schif 4 plus 1 rame), o medalie dc 
bronz (la schif 8 plus 1) și un loc 
patru la schif simplu.

In cursa de 4 plus 1 visle, echipajul 
României, alcătuit (lin Ioana Tudo- 
ran, Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, 
Doina Bardaș și Ștefania Borisov a 
repurtat o victorie spectaculoasă după 
o luptă strinsă pe ultimele sute de 
metri cu formația U.R.S.S. Echipajul 
român a realizat pe distanța de 1 000 
m timpul de 3’48'’ 39/100, fiind urmat 
in ordine de U.R.S.S. — 3’50'’ 92/100, 
Franța — 3’53” 14/100, R.F. a Germa
nici — 3’55” 48/100, Bulgaria -
3’59” 07/100, R.D. Germană — 4’00” 
43/100.

In proba de schif 4 plus 1 rame, 
in care primul loc a revenit repre
zentativei U.R.S.S. cu timpul de 
3’55”77/100, echipajul ROMÂNIEI 
(Doina Bălașa, Marioara Singeorzan, 
Elena Necula, Teodora Untaru și Ro- 
dica Iordache) s-a aflat multă vreme 
la conducerea cursei, cedind in fi
niș, la o diferență de numai 68 su
timi de secundă. Medalia de bronz a 
fost ciștigată de R. D. GERMANA —

3’59”66'100, urmată de R. F. A GER
MANIEI — 4’02’’19/100, BULGARIA
— 4’09”27/100, OLANDA - 4’ll”12/100.

Cursa „oplurilor" a fost dominată 
de vislașelc Uniunii Sovietice care au 
terminat învingătoare detașat cu tim
pul de 3’27”78/100. Pe locul doi a so
sit formația R. D. Germane — 
3’55”52/100 iar pe locul trei s-a clasat 
echipajul României (Ecaterina 
Trancioveanu, Viorica Lincaru, Elena 
Oprea, Elena Nicolae, Florica Petcu, 
Cristei Wiener, Maria Constantin, 
Elena Gavliuc și Agneta Sieburg) — 
3'41”38/100. In continuare s-au clasat 
Olanda — 3’45”08/100. Ungaria —
3’50*'35/100 și Danemarca — 4’03”54/100

Iată rezultatele înregistrate în ce
lelalte două finale : schif simplu : 1. 
Anita Kuhlke (R. D. Germană) — 
4’30”75/100 ; 2. Annik Antoine (Franța)
— 4’34”66/100 ; 3. Edith Baumann
(R. F. a Germaniei) — 4’35”03/100 ; 
4. Gabriela Toader (România) — 
4’36”66/100 ; 5. A. Larsen (Danemar
ca) — 4’44”78/100 ; 6. I. Dusseldorp
(Olanda) — 4’44”80/100. Dublu cu 

visle : 1. U.R.S.S. (Suslina—Kondra- 
șina) — 4’05’’55/100 ; 2. R. D. Germa
nă — 4’08”13/100 ; 3. R. F. a Germa
niei — 4’09‘’55/100 ; 4. Franța —
4’H”71/100 ; 5. Polonia — 4’16”51/100 ; 
6. Cehoslovacia — 4T7”04/100.

Trei titluri europene 
ale juniorilor noștri

Ultimul act al „europenelor” de la 
Snagov ni i-a prezentat pe cci mai 
buni dintre cei buni — pe medalla- 
!ii, pe campionii celor nouă probe, 
n rindul acestora s-au situat și unii 

dintre reprezentanții sportului ro
mânesc. Petrlcă Marcov și Ivan Ll- 
sov, formind un cuplu redutabil, nu 
cucerit titlul european la canoe 
dublu (500 m), după o cursă splen
didă înaintea — e drept, cu numai 
două zecimi de secundă — a puter
nicului echipaj sovietic. Tot cu o 
victorie românească s-a încheiat ți 
proba de canoe simplu (masculin) ; 
noul campion al Europei este Vasile 
Serghei, a cărui performanță este cu 
atît mal semnificativă cu cit a fost 
realizată în dauna principalului fa
vorit al cursei, maghiarul Cszakai 
Frci, în fața căruia in acest sezon 
a pierdut de fiecare dată. Una din
tre finalele cele mai dramatice, cu 
o desfășurare dinamică, plină de ne
prevăzut am urmărit la caiac 4 fe
minin. La capătul celor 500 m (dis
tanță clasică șl unică pentru toate 
probele de juniori), am avut satis
facția victoriei echipajului Româ
niei. Cele 4 caiaciste — Maria Iva
nov, Nastasia Nicola, Marla Cosma. 
Feodosia Nlchlforov — au avut un 
finiș impresionant, căruia nu i-au 
putut rezista nici echipajele U.R.S.S. 
și R.D.G., aflate la un moment dat 
la conducerea cursei.

Celelalte titluri la campionatele eu
ropene de la Snagov (la care au par
ticipat aproape 300 de juniori șl ju
nioare, din 21 de țări ; cifre-record I) 
au revenit uri elor echipaje :
Ungaria la caiac .mplu masculin ; 
R. D. Germană la caiac dublu femi
nin ; U.R.S.S. la caiac dublu mascu
lin ; U.R.S.S. la caiac 4 masculin : 
U.R.S.S. la caiac simplu feminin ; 
U.R.S.S. la canoe 6+1.

I. D.

A Campionatele europene 
de atletism

• Carol Corbu, medalie de bronz la triplusalt • Două noi recorduri mondiale

în drum spre Tirana

0 delegație militară din R.P. Chineză 
a făcut o escală la București

Cronica zilei
Duminică a sosit în Capitală Cari 

Stokes, primarul orașului Cleveland, 
cu soția, care, la invitația Institutului 
român pentru relațiile culturale cu

străinătatea, va face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele a fost salutat la 
sosire de Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S.

Duminică la amiază, o delegație 
militară din Republica Populară 
Chineză, condusă de tovarășul Li 
Dă-șin, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, șeful Direc
ției generale politice a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, m 
drum spre Tirana, a făcut o escală 
la București.

La aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost salutați de generalul de armată 
Ion Ionița. membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comitetului

Central al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul Forțelor Armate, ad- 
juncți ai ministrului, generali și ofi
țeri superiori.

Erau de față Cian Hai-fun, amba
sadorul Republicii Populare Chineze 
in România, Lin Cien, atașatul mi
litar, aero și naval, și membri ai am
basadei. Erau, de asemenea, prezenți 
Sulejman Myftiu, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Republicii Popu
lare Albania la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Sărbătoare la Tismana
TÎRGU-JIU (corespondentul „Scin- 

teii", Mihai Dumitrescu). — La Tis
mana și-au dat ieri intilnire solii 
cîntecului, jocului și portului popular 
din mai multe județe ale țării în ca
drul celei de-a 6-a ediții a festiva
lului sugestiv intitulat „La Tismana 
într-o grădină...-. Pe estradele ridi
cate în aer liber, în fața a citeva mii 
de spectatori, cinstea de a deschide

festivalul concurs a revenit forma
țiilor căminului cultural din lo
calitate. Spectacolul folcloric al gaz
delor a fost urmat de o paradă a por
tului popular și de un program mu
zical interpretat la vechi instrumente 
din județul Gorj — ocarină, cimpoi, 
drimbă, taragot1, paie, frunză de păr, 
solz de pește, coajă de mesteacăn etc. 
Festivalul s-a încheiat cu atît de în
drăgitele hore populare.

cinema
• Simon Bolivar: PATRIA — 
11,30; H; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL
— 9.15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, 
Ia grădină — 19.45.
• Meridianul zero : LUMINA — 
9—16 in continuare ; 18,15; 20,30.
• Brigada Diverse în alertă : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9- 13 30; 16; 18.15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Serata : GLORIA — 11.
a Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA
DOINA — 20.
a Omul orchestră : SALA PALA
TULUI — 19.30 (seria de bilete — 
3767), SCALA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18.30; 21, la grădină — 
90 favorit — 9; ii; 13; 15; 17; 
19: 21. GRADINA SELECT - 20. 
a Baladă pentru cei căzuți ; Tri
unghiul de foc : TIMPURI NOI 
9—20 in continuare.
a Tatăl soldatului : CINEMATE
CA (sala Union) — 10,30; 12,30;
14,30; 16,30. _ t
a Detașamentul roșu de femei : 
RAHOVÂ - 15.30; 13; 20.15.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
a Noile aventuri ale Răzbunători
lor : DOINA — U.30; 13,45; 16; 
a'^Floarea soarelui ț ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15; 17,30; 
20, BUCEGI — 15.30; 1B, la grădină
— 20,15, MELODIA - 9 30; 12; 
15 30- 18- 20.30, GRADINA PARCUL

îndrăgostiți : 
PRIVITA - 9: U.15; 13.30; 16;
18 15- 20 30. MIORIȚA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30. MODERN - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, la
• ăSăptămlna nebunilor : ^lU- 
T FSTI — 15,30; 17,45; 20, \ OLGA 5 Ho; 11,30; 13.45; 18; ^5; 20 30 
MOȘILOR — 15.30; 18, la grădină 
_ 20.15, ARTA - 15,30; 18. la gră
dină — 20,30.
e Cortul roșu : laR°Ydtt ~ 
15,30; 19. DRUMUL SĂRII

a Cum am declanșat al doilea 
război mondial : FLACARA

a Romeo și -Julleta : BUZEȘTI
• 16, la grădină - 20.15.
_ Secretul planetei maimuțelor : 
AURORA — 9-, 11.15; 13,30; 15,45; 
18. la grădină — 20, TOMIS — 
11,15; 13.30; 16; 18,15. la grădină 
—’ 20,30.
a Dispariția Iul Timo : CRIN- 
GAȘI — 15.30; 18; 20,15.

• Notre Dame de Paris : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL
— 15.30; 19.
• îndrăgostiți! : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Fiii „Marii ursoaice- : VITAN
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FE
RENTARI — 10; 15,30; 19, POPU
LAR — 10; 15,30; 19,30.
• întoarcerea Sfîntului Luca : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Stelele din Eger : DACIA — 
8—20 în continuare.
• 11 cunoașteți pe Urban ? 1 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Prințul negru : UNIREA — 16; 
18, la grădină — 20,15.
• Intîlnire cu o necunoscută î 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Roata vieții : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15,

teatre
• Teatrul de revistă șl comedie 

„Ion Vasilescu- (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Siciliana — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La Izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul pentru cultură și artă 
al municipiului București (la ro
tonda scriitorilor din parcul Ciș- 
mlgiu) : Spectacol de sunet șl lu
mină — 20,15; 21.

t V
18,00 Deschiderea emisiunii. Al 

VII-lea Festival de folclor. 
Secvențe Înregistrate din a- 
cest festival.

18.15 Ecranul — emisiune de in
formație șl critică cinemato
grafică.

18.45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 Cîntare omului — spectacol 

Literar-muzical.
20.30 Roman foileton : „Contesa 

Cosel“, scenariu după un ro
man al scriitorului polonez 
Josef Kraszewski.

21.20 Prim-plan. Acad. Petre Con- 
stantinescu-Iași- Emisiune de 
Alexandru Ștark.

21.45 Parada vedetelor.
22.20 Din țările socialiste. Imagini 

din R.S.F. Iugoslavia.
22,35 Telejurnalul de noapte. 

Sport.
23,00 închiderea emisiunii.
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„Portativ ialomițean“
SLOBOZIA (corespondentul „Scîn- 

teii”, L. Ciubotaru). — Inițiat 
de Comitetul de cultură și artă 
al județului Ialomița, concursul și 
festivalul de muzică ușoară româ
nească „Portativ ialomițean” s-a bu
curat și în acest an de participarea 
unor concurenți valoroși, cu reale 
aptitudini muzicale și interpretative, 
primiți cu căldură de public. Peste

la a IV-a ediție
3.000 de spectatori au aplaudat in zi
lele de 13, 14 și 15 august, in gră
dina de vară a stațiunii balneare 
Amara, evoluția celor 21 de concu
renți acompaniați de orchestra Casei 
de cultură din Călărași „Triumf ’68".

Alături de concurenții ialomițeni. 
pe estrada din Amara au urcat nu
meroși invitați din județele Galați, 
Craiova, Constanța, Ilfov, Brăila și 
municipiul București.

Ultima zi a competiției europene 
a programat finalele la 11 probe. Așa 
cum era de așteptat proba de triplu
salt a oferit o dispută de înalt nivel 
în care concurenții principali au fost 
campionul olimpic Viktor Saneev. 
campionul R. D. Germane, Jorg 
Drchmel și săritorul român Caro! 
Corbu. In prima încercare, Drehmel 
a realizat 17,16 m, și cu toate efor
turile adversarilor săi, performanța 
sa nu a putut fi întrecută. Drehmel 
ciștigă astfel la vîrsta de 26 de ani 
primul său titlu european. Pe locul doi 
s-a clasat Saneev cu 17,10 m iar pe 
locul trei reprezentantul nostru Carol 
Corbu cu 16,87 m. Corbu aduce deci 
a treia medalie României la aceste 
campionate.

In finala probei de 110 m garduri 
victoria a revenit lui Franck Siebeck 
(R. D. Germană) cu un timp destul 
de slab : 14”. Pe locul doi, cu ace
lași rezultat, a sosit englezul Alan 
Pascoe, iar locul trei a fost ocupat 
de „hurdlerul” cehoslovac Liubomir 
Nadenicek, cronometrat in 14”3/10.

Al doilea record mondial stabilit la 
această ediție a campionatelor a fost 
cel realizat de echipa feminină de 
ștafetă 4 x 400 m a R. D. Germane 
(Kuehne, Lohse, Zenk, Seidler) cu 
timpul de 3’29”3/10. Vechiul record 
era de 3’30”4/10 și aparținea echipe
lor Angliei și Franței de la ediția 
trecută a „europenelor”. Locul secund 
a fost ocupat de echipa R. F. a Ger
maniei cu 3’33”, iar echipa Uniunii 
Sovietice a sosit pe locul trei cu 3’34” 
1/10.

In cealaltă ștafetă feminină. 4 x 100 
m. medalia de aur a fost ciștigată de 
echipa R.F. a Germaniei (Schitten- 
helm, Helten, Irrgang, Mickler-Be-

cker) cu timpul de 43”3/10, care con
stituie un nou record al Europei. 
Vechiul record aparținea din 1968 e- 
chipelor Olandei și U.R.S.S. Medalia 
de argint a revenit atletelor din R. D. 
Germană cu 43’6/10, iar cea de bronz 
atletelor sovietice cu timpul de 44’5/10.

O mare surpriză a acestor campio
nate s-a înregistrat in proba de șta
fetă masculină 4 x 100 m in care echi
pa Cehoslovaciei, cronometrată in 
39”3/10, a reușit să întreacă 
principalele favorite și să cîștige ti
tlul de campioană europeană. Sosită 
pe locul doi in cursă, echipa Franței 
a fost descalificată, la fel ca și cea 
a R. D. Germane. Medalia de argint 
a revenit Poloniei cu 39”7/10, iar cea 
de bronz Italiei cu 39”8/10.

Un nou record al lumii s-a înre
gistrat in proba feminină de 1 500 m 
ciștigată de Karin Burneleit (R.D. 
Germană). Ea a terminat învingă
toare o cursă in care s-a aflat tot 
timpul pe primul plan, fiind crono
metrată in 4’9” 6/10. (Vechiul record 
era de 4*10” 7/10 și aparținea din a- 
nul 1969 atletei cehoslovace Jarosla
va Jehlickova). Rezultatele sportive
lor clasate pe următoarele două 
locuri : Gunhild Hoffmeister (R. D. 
Germană) — 4’10” 3/10 și Ellen Tit- 
tel (R.F. a Germaniei) 4’10” 4/10 — 
întrec de asemenea vechiul record 
mondial al probei.

Cursa similară masculină a fost ciș
tigată de unul dintre principalii fa- 
voriți, italianul Francesco Arese, ca
re s-a impus la sprintul final in fa
ța polonezului Henrik Szordykowski. 
Timpul lui Aresej 3’38” 4/10 con
stituie un nou record al campiona
telor europene. Szordykowski a fost 
cronometrat in 3’38” 7/10, iar engle

zul Brian Foster în 3’39” 2/10.
„Veteranul" discobolilor, Ludvik 

Danek a adus Cehoslovaciei cea de-a 
doua medalie de aur ciștigind proba 
de aruncarea discului cu un rezul
tat care constituie un nou record al 
campionatelor : 63,90 m. Pe locul doi 
s-a clasat Lothar Milde (R.D. Ger
mană) cu 61,62 m, iar locul trei a 
fost ocupat de Geza Feher (Unga
ria) cu 61,54 m. Recordmanul euro
pean Ricky Bruch s-a situat abia pe 
locul nouă cu 59,08 m.

Francezul Jean Paul Villain a cu
cerit medalia de aur în cursa de 
3 000 m obstacole cu un timp bun : 
8’25” 2/10 (nou record francez), de- 
vansîndu-i pe Dușan Moravcik 
(Cehoslovacia) — 8’26” 2/10 (record 
cehoslovac) și pe sovieticul Pavel Si- 
soiev — 8’26” 4/10.

Ștafeta masculină de 4 x 400 m a 
avut drept cîștigâtoare echipa R. F. 
a Germaniei, cronometrată in 3’2” 
9 T0. urmată de Polonia 3’3”6/10 și 
Italia 3’4”6/10.

Proba care încheie campionatele 
europene — maratonul — a cunoscut 
un învingător mai puțin scontat. Ti- 
nărul belgian Karel Lismont, in vîr- 
stâ de 22 de ani, s-a impus in fața 
unui grup de specialiști, fiind crono
metrat la capătul celor 42,195 km în 
2hl3’9”. Medaliile de argint și bronz 
au revenit alergătorilor englezi Tre
vor Wright — 2hl3’59”6/10 și Ron Hill 
(campionul de la Atena) — 2hl4’34” 
8/10.

In clasamentul final pe medalii, 
primul loc a fost ocupat de echipa 
R. D. Germane cu 12 medalii de aur. 
13 de argint și 7 de bronz, urmată de 
U.R.S.S. 9—3—8, R. F. a Germaniei 
5—7—5 etc.

Filme de scurt-metraj pe ecranele Capitalei
(16-22

PRODUCȚII ALE STUDIOULUI 
„AL. SAHIA” și „ANIMAFILM”

PATRIA, Ceasornicul universului ; 
LUCEAFĂRUL, Gimnastică și fante
zie ; BUCUREȘTI, Lia Manoliu ; 
FESTIVAL, Oamenii acestui pămînt ; 
VICTORIA, Memoria trandafirului ; 
CENTRAL, Frunza și puiul ; TIM
PURI NOI (16—24 aug.), Baladă pen
tru cei căzuți, Triunghiul de foc — 
Hunedoara ; FEROVIAR, Printre ti
neri ; EXCELSIOR, Să visăm aripi : 
GRIVIȚA, Andreescu ; BUZEȘTI, Ani 
electronici ; DACIA și VIITORUL, 
Dănilâ Prepeleac ; BUCEGI, Raliul 
morții ; UNIREA, 50 de ani de sport 
sub steagul partidului ; FERENTARI, 
Leul ; GIULEȘTI, Sportul in școală ; 
MELODIA, Privind prin ferestrele 
timpului ; FLOREASCA și MIORIȚA, 
Inteligență cifrată ; VOLGA, Triun
ghiul de foc — Galați (oameni și 
oțel) ; GLORIA și TOMIS, Sugestie 
și psihoterapie ; RAHOVA, Orizont

august)
științific nr. 5/71 ; AURORA și FLA
MURA, Orizont științific 6/71 ; MO
ȘILOR, Hello, Dolly ! ; POPULAR, 
Cuțitul ; MUNCA, Poveste de toam
nă ; FLACÂRA, Acești oameni : 
ARTA, Memoria trandafirului ; VI
TAN, Triunghiul de foc — Hunedoara 
(oameni și oțel); PROGRESUL, Intîl- 
nire cu vechii mei prieteni ; LIRA, 
Școala românească de matematică ; 
DOINA, După zece ani ; LUMINA, 
Evocări.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI

ÎNFRĂȚIREA, Salut, Rusia ! 
(U.R.S.S.) ; LAROMET, Singapo
re (R. P. Ungară) ; DRUMUL 
SĂRII, Ispahan (R. P. Bulgară) : 
PACEA, Patria (R. S. Cehoslovacă) ; 
CRINGAȘI, Șantier naval (R. P. Po
lonă) ; COSMOS, Rapsodia din Ko- 
locsa ; MODERN, Ceylon, insula le
gendelor (R. P. Ungară).

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și călduroasă cu cerul mai 
mult senin. Vintul a suflat slab pinâ 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 24 grade la Intor- 
sura Buzăului și Cimpulung Muscel. 
33 grade la Arad, Timișoara, Sinnico- 
laul Mare, Moldova Veche și Ora
dea. In București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă cu cerul mai 
mult senin. Vintul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 august a.c. In țară : Vre
mea călduroasă mai ales in prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil mai mult senin în sud-estul 
țării. In Crișana, Transilvania și nor
dul Moldovei se vor semnala inno- 
rări mai accentuate în a doua parte 
a intervalului și vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vintul va sufla slab 
pînă la potrivit predominind din 
sectorul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 10—20 gra
de iar maximele intre 23—33 grade. 
In București : Vreme călduroasă cu 
cerul variabil mai mult senin. Vintul 
in general slab. Temperatura se 
menține ridicată.

„Cupa municipiului

București11 ar putea fi

o competiție foarte interesantă
Avanpremieră a sezonului oficial de 

toamnă, „Cupa municipiului Bucu
rești" s-a dovedit și la această ediție 
o competiție ce se bucură de mult in
teres.

Echipele, indiferent dacă sint bucu- 
reștene sau nu, indiferent dacă evo
luează cu efective complete sau nu, 
își fac un punct de onoare din a ob
ține trofeul, iar publicul vădește dis
ponibilități cu totul aparte pentru a 
urmări disputa sau pentru a-și în
curaja favoriții. Merită, de asemenea, 
remarcat faptul că deși sint înainte 
de începerea sezonului, echipele se 
prezintă cel puțin acceptabil, furni- 
zînd spectacole agreabile.

Luînd în considerație toate aceste 
lucruri, ca și faptul că, în vara vii
toare, stadionul „23 August” va putea 
găzdui jocuri în nocturnă, sugerăm 
organizatorilor „Cupei municipiului 
București” reconsiderarea acestei 
competiții. Astfel, de pildă, ar putea 
fi invitate la această competiție echi
pele românești înscrise în competițiile 
europene intercluburi : „C.C.E.”,
„Cupa Cupelor”, etc. Sau, ar putea fi 
invitate echipe din capitalele țărilor 
vecine. In fond, „Cupa municipiului 
București” ar putea fi o întrecere de 
verificare a muncii din perioada de 
pregătire precompetlționalâ așa cum 
sînt multe alte turnee scurte la care 
participă acum și echipe de-ale noas
tre. Iar solicitările mereu mai nume
roase pe care le primesc fotbaliștii 
români de a participa la astfel de 
turnee — semne ale aprecierilor po
zitive de care se bucură — pot fi con
siderate ca argumente indiscutabile 
pentru succesul pe care l-ar avea

invitațiile la o „Cupă a Bucureștiu- 
lui“, bine și din timp organizată.

Meciurile de sîmbătă și duminică 
ne-au prilejuit contactul cu două for
mații bucuroștene (Rapid și Steaua) 
în efectiv complet, cu una reprezen
tată de „unsprezecele” de tineret — 
rezerve (Dinamo) și cu Politehnica 
Iași, al cărei răspuns prompt la in
vitație ar putea fi socotit și ca o do
rință a moldovenilor de a se revanșa 
pentru înfrîngerile, discutabile, sufe
rite în campionatul trecut pe sta
dioanele din București. Politehnica și 
Rapid au prezentat pe teren forma
țiile tip, cum se spune, și aceasta a 
avut un efect concret pe teren, in spe
cial în partida dintre cele două 
echipe.

Steaua a folosit „Cupa” pentru a-și 
testa achizițiile recente și pe noii 
promovați In echipă. Din acest punct 
de vedere poate că a obținut ceva. 
Dar, a suferit o pierdere neașteptată, 
și poate cu consecințe, prin acciden
tarea lui Tătaru. Cit privește „rezer
vele” dinamoviștilor, să spunem că au 
suplinit cu surprinzătoare eficiență 
pe titulari. Uimitor Haidu ca... „li
bero” !

Și acum, rezultatele înregistrate 
ieri : in primul meci rezervele lui 
Dinamo au terminat la egalitate, 1—1. 
cu Rapid, iar, după executarea pe- 
naltiurilor, au învins cu 5—4 ! In par
tida finală, Steaua a jucat foarte 
frumos, remarcindu-se Iordănescu și 
Ailenii, și a învins pe Politehnica 
Iași cu 4—0 (1—0), cucerind astfel
trofeul.

Valentin PAUNESCU

Prima etapă 
a diviziei B
Rezultate tehnice

SERIA I

Metalul Tirgoviște—Sportul Studen
țesc 3—1.

Știința Bacău—Portul Constanța
3—2.

Metalul Plopeni—S. N. Oltenița
2— 3.
Metalul București—F. C. Galați 1—2.

Politehnica Galați—Ceahlăul 4—0. 
Chimia Rimnicu Vîlcea—C.F.R. Paș
cani 0—0.

Progresul Brăila—Dunărea 2—0.
Poiana—Progresul București 2—1.

SERIA A II-A

Politehnica Timișoara—C.S.M. Re
șița 1—1.

C.S.M. Sibiu—Electroputere 1—0.
Gaz Metan—Metalurgistul Cuglr

3— 0.
Vulturii Textila Lugoj—Minerul 

Anina 2—0.
Chimia Făgăraș—Minerul Baia 

Mare 1—1.
Corvinul—Gloria Bistrița 2—0.
Olimpia Oradea—C.F.R. Arad 4—4.
Olimpia Satu Mare—C.F.R. Timi

șoara 1—1.

PRONOSPORT
Poiana-Progresul București 2—1 
Metalul Buc.-F.C. Galați 1—2
Met. Tîrgoviște-Sp. studen. 3—1 
Știința Bacău-Portul 3—2
Metalul Plopeni-Ș.N. Oltenița 2—3 
Politehnica Galați-Ceahlăul 4—0 
Chimia Rm. Vllceu-C.F.K. Paș. 0—0 
Olimpia S.M.-C.F.R. Timisoara 1—1 
Politehnica Tim.-C.S.M. Reșița 1—1 
C.S.M. Sibiu-EIectropulere Cv. 1—0 
Gaz metan-Metalurgistul Cug. 3—0 
Chimia Făgăraș-Minerul B.M. 1—1 
Vulturii Lugoj-Miuerul Anina 2—i
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Atacuri ale patrioților
CU PRILEJUL ZILEI

DE 23 AUGUST agențiile de presă transmit
in regiunea septentrională

MIGON 15 (Agerpres). — Duminică, a patra ri consecutiv, forțele 
Guvernului Revoluționar Provizoriu au continuat să bombardeze pozi- 
-1*-- rt bzzrtc aflate in regiunea septentrională »țiile și hRrele trupelor saigoneze 
N ietnamului de sud.

?e au lan- 
»ra forti
fic ameri- 
Platourilor

Puternice demonstrații 
țărănești

ne mi

Potrivit agenției de presă Elîbera- 
ea. sute de țărani din Phu Cat. pro- 
Incia Binh Dinh dm Vietnamul de 
ud. au demonstrat in fața bazei ae- 

e americane din locali
tate. cerind restituirea pămînturilor 
ce le-au fost confiscate cu prilejul 
construirii obiectivului militar men
ționat. Cererea țăranilor sud-vietna- 
mezi nu a fost satisfăcută. Autori
tățile au intervenit, arestind doi de
monstranți.

MOSCOVA. — Intr-un interviu a- 
•rd.it ziarului „Pravda”, colonelul 
u Van Lau. reprezentant al Comi- 
ri pentru cercetarea crimelor de 
zboi americane în Vietnam, a de

clarat că poporul vietnamez va lupta 
pină cînd pe teritoriul său nu va mai 
râmine nici măcar un singur inter
ventionist. In pofida faptului că po
litica dc „vietnamizare" a suferit un 
eș< c vizibil, a spus Ha Van Lau. Ad
ministrația americană continuă 
cursul aventurist al escaladării răz
boiului de agresiune în Vietnamul de 
sud, Laos și Cambodgla, intensifică 
provocările armate impotriva Repu
blicii Democrate Vietnam. Pentru a- 
ceasta sint folosite in mod activ for
țele aeriene și maritime ale S.U.A. 
in medie, a precizat vorbitorul, for
țele aeriene militare ale S.U.A. au 
efectuat lunar 1 600 de zboruri dea
supra teritoriului R. D. Vietnam, de 
două ori și jumătate mai mult decit 
în 1969. Porțiunea cuprinsă intre pa
ralelele 17 și 19 a fost bombardată 
numai in cursul acestui an dc peste 
1 000 de ori.

HANOI 15 (Agerpres). — Simbfitâ 
s-a deschis la Hanoi expoziția „Ro
mânia socialistă in perioada 
1968—1970“. La vernisaj au participat 
Vu Quo Cuy, președinte ad-lnterim 
al Comitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, May-Vy, viccmi- 
nistru al culturii, reprezentanți ai 
Ministerului de Externe, ziariști. Au 
fost., de asemenea, prezenți însărci
natul cu afaceri al României in R.D. 
Vietnam, Vasile Cioloboc, șl membri 
at ambasadei.

Cu același prilej la Hanoi a avut 
loc o seară culturală organizată de 
Comitetul pentru relații culturale cu 
străinătatea. Ziaristul Ho Și Bang a 
împărtășit asistenței impresii din vi
zita sa in România, a vorbit despre 
realizările poporului român in cei 
27 de ani de la eliberare, precum și 
despre aspecte ale acțiunilor de so
lidaritate ale poporului nostru cu 
lupta poporului vietnamez. După con
ferința au fost prezentate filme ro
mânești.

LIMA 15 (Agerpres). — La Univer
sitatea I C A din capitala Perului a 
avut loc o festivitate consacrată zi
lei de 23 August Despre însemnăta
tea zilei eliberării României de sub 
jugul fascist a vorbit ambasadorul 
M. Nicolaescu.

A fost prezentat apoi un program 
de filme documentare românești.

Cu același prilej, la facultatea de 
medicină, profesorul Julio Castro 
Franco, președintele Fundației cultu
rale peruano-române, a conferențiat 
despre ocrotirea sănătății în Repu
blica Socialistă România.

Prima conferință latino- 
americană asupra reformei 
agrare ® dreptur*i°r sociale și 
sindicale ale lucrătorilor din agri
cultură se va desfășura la Santiago 
de Chile in perioada 22—27 august 
Republica Cuba a adus la cunoștința 
organizatorilor hoțărirea sa de n tri
mite o delegație, anunță Prensa La
tina.

Două hotărîri ale unui tri
bunal federal privind dese- 
gregarea rasială în școli 
au fost anulate de guvernatorul ra
sist al statului Georgia, George 
Wallace, care a anunțat că va proceda 
în viitor la fel, dacă Administrația 
S.U.A. nu va acționa impotriva inte
grării rasiale in școli. La Washing
ton, purtătorul de cuvint al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a declarat că 
ministerele Educației și Justiției exa
minează situația creată ca urmare a 
dispozițiilor date de Wallace.

Tendințe realiste în relațiile
1 »

dintre tarile latino-americane si Cuba
LA PAZ 15 (Agerpres). — Pre

ședintele Boliviei, generalul Juan 
Josă Torres, a avut o întrevedere cu 
Francisco Mercado, secretarul gene
ral al Conferinței muncitorilor boli
vieni. cea mai mare și influentă or
ganizație sindicală din țară, care a 
condus recent o delegație boliviana 
la festivitățile din Cuba de la 26 
iulie. Francisco Mercado a declarat 
că președintele Torres l-a informat 
in cursul întrevederii că va examina, 
împreună cu guvernul, cererea de 
normalizare a relațiilor cu Cuba, 
care i-a fost prezentată de către al 
patrulea Congres Național al mun
citorilor bolivieni. Confederația mun
citorilor bolivieni și Adunarea popu
lară.

★
CARACAS. — Președintele Vene- 

mielei. Rafael Caldera, a declarat, 
in cadrul unei conferințe de presă, 
că guvernul său este interesat in 
analizarea pozițiilor privind situația 
Cubei in comunitatea latino-ameri- 
canâ — transmite agenția Prensa 
Latina. Caldera a relevat două as
pecte ale acestei probleme : o posi-

5
bilă reintrare a Cubei in sistemul in- 
teramerican actual sau stabilirea și 
dezvoltarea de relații bilaterale in
tre țările latino-americane și Cuba.

★
QUITO. — Ecuadorul și Venezuela 

resping practica recurgerii la mă
suri de constringere sau la amenin
țări in relațiile internaționale, in 
scopul obținerii de avantaje politice 
sau de altă natură — se arată în de
clarația ccmună publicată la înche
ierea vizitei oficiale in Ecuador a 
ministrului de externe venezuelean, 
Aristides Calvani. Declarația procla
mă dreptul sacru al tuturor popoa
relor, in special al celor din țările 
în curs de dezvoltare, de a-și apăra 
și a dispune in mod liber de resur
sele lor naturale, inclusiv cele din 
zona platformei continentale.

Cu ocazia semnării declarației, cei 
doi miniștri de externe au reafirmat 
poziția guvernelor lor. favorabilă 
reexaminării atitudinii față de Cuba 
și a problemei ridicării sancțiunilor 
impuse acestei țări de către Organi
zația Statelor Americane (O.S.A.).

Reuniunea 
guvernului 
iordanian

AMMAN 15 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri iordanian s-a reunit 
sîmbătă seara, sub președinția pri
mului ministru Wasfi Tall, pentru a 
examina situația creată in urma ru
perii relațiilor diplomatice dintre 
Siria și Iordania, precum și a in
terzicerii accesului avioanelor iorda- 
niene in spațiul aerian sirian.

★
Ministrul libanez al afacerilor ex

terne. Khalyl Abu Hamad, a părăsit 
duminică Beirutul plecind intr-o vi
zită in Siria. La Damasc, el va avea 
convorbiri cu omologul său sirian 
Abdel Halil Khaddam asupra conse
cințelor întreruperii relațiilor diplo
matice siriano-iordaniene. Cei doi 
miniștri de externe vor examina, de 
asemenea, problema interzicerii ac
cesului in spațiul aerian al Siriei al 
avioanelor iordaniene, care a antre
nat și suspendarea zborurilor avioa
nelor civile libaneze intre Beirut și 
Amman, precum și chestiunea insti
tuirii de către Siria a unor noi taxe 
tranzitorii ce riscă să aibă grave 
repercusiuni asupra economiei liba
neze.

în portul sovietic Mur- 
mansk a ®08^» intr-o vizită ofi
cială, o escadră de nave militare 
norvegiene, alcătuită din navele dc 
pază „Trnoheim" și „Narvik1 
formează agenția T.A.S.S,

ploatare, evoluția pe calea necapi- 
tallstă de dezvoltare.

— in-

Sea-

Noi incidente au avut foc 
în diverse zone ale Irlandei 
dC HOrdf după o perioadă de rela
tivă acalmie. In cartierul Crumlin 
Road din Belfast un soldat britanic 
a fost ucis. Acesta este al treilea sol
dat britanic ucis in timpul ultimei 
săptămini. Tot la Belfast, o persoa
nă necunoscută a aruncat o bombă 
într-o sală publică. Cinci persoana 
au fost rănite.

în satul Masmula-Batu- 
vita din Ceylon 3 fost cr33tâ 
prima gospodărie colectivă din țară. 
Luind cuvintul la mitingul organizat 
cu prilejul acestui eveniment, A. Na- 
naikara, deputat în Parlament din 
partea partidului comunist, a sub
liniat că guvernul va încuraja for
marea unor asemenea gospodării in 
toate regiunile țării.

La invitația Asociației de 
prietenie China-Japonia, 
la Pekin a sosit Saburo Tamura, pro
fesor la Universitatea din Tokio, spe
cialist in domeniul agrochimiei, pen
tru o vizită de prietenie, anunță a- 
genția China Nouă.

Generalul Liber Seregni, 
candidat la postul de președinte al 
Uruguayului din partea alianței 
„Frente Amplio“, a adresat muncito
rilor din industria petrolieră o scri
soare în care iși exprimă sprijinul 
pentru lupta lor împotriva monopo
lurilor străine și a subjugării compa
niilor petroliere indigene de către ca
pitalul străin.

DIN LUMEA CAPITALULUI
franța: Spirala tarifelor

Profesorul Glenn 
borg, laureat al Premiului Nobel, 
aflat la Tbilisi In * 
legații de savanțl _____  ...
meniul energiei atomice, a declarat 
unui corespondent al agenției TASS 
că există perspective favorabile pen
tru dezvoltarea colaborării dintre oa
menii de știință americani și sovie
tici. „Sint convins, a spus el, că 
schimburile științifice vor servi pro
gresului în diferite domenii ale cu
noașterii umane”.

fruntea unei de- 
americani in do-

A 15-a adunare generală 
a Uniunii internaționale de 
geodezie și geofizică,la C3r<* 
au participat oameni de știință din 
59 de țări ale lumii, a luat sfirșlt la 
Moscova.

Lucrările sesiunii Parla
mentului Indiei,c3re 3 3d°p‘3t 
bugetul țării pe anul financiar 
1971—1972, au luat sfîrșit Ia Delhi. A 
fost aprobat, de asemenea, un pro
iect de lege potrivit căruia Parla
mentul este împuternicit să efectu
eze schimbări și amendamente 
orice articol al Constituției.

la

0 adunare festivă 13 C3re 
e luat cuvîntul premierul Indira 
Gandhi a avut loc duminică în fața 
Fortului Roșu din Delhi, unde cu 
24 de ani in urmă a fost înălțat pen
tru prima dată tricolorul Indiei in
dependente.

La Panmunjon 3 3VU1 loc 
o nouă reuniune a Comisiei milita
re de armistițiu in cursul căreia re
prezentantul R.P.D. Coreene a con
damnat acțiunile părții americane, 
protestind impotriva organizării de 
manevre și introducerii de arme în 
zona demilitarizată. Reprezentantul 
R.P.D. Coreene a subliniat, totoda
tă, că pentru eliminarea tensiunii din 
zona demilitarizată este necesar ca 
trupele americane să înceteze orice 
act de provocare și să respecte ne
condiționat prevederile acordului de 
armistițiu.

La Brazzaville a avut loc 
o paradă militară 
de ziua națională a Republicii Popu
lare Congo. Președintele Marien 
N’Gouabi a rostit o cuvîntare în ca
re a evidențiat că principalul țel al 
Partidului Congolez al Muncii îl con
stituie deplina eliberare a poporu
lui congolez de toate formele de ex-

0 nouă experiență termo
nucleară de mare intensi- 
tOtO a f°st efectuată sîmbătă de 
Franța la centrul Mururoa din Ocea
nul Pacific — a anunțat Ministerul 
francez al Apărării Naționale. Potri
vit agenției France Presse, care a 
transmis informația, explozia a fost 
cea de a patra din cadrul seriei de 
experiențe termonucleare franceze, 
inaugurată la 24 august 1968.

întreprlnde o vizită oficială la Atena, 
in cca de-a doua jumătate a lunii 
august — a anunțat secretarul de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
Greciei, Xantopoulos Palamas. Șeful 
statului cipriot va avea întrevederi cu 
reprezentanții guvernului grec asupra 
situației din Cipru șl a actualului 
stadiu al negocierilor dintre ciprioții 
greci și turci.

Populația Camerunului 
numără 5,8 milioane de locuitori. 51 
Ia sută din totalul populației nu a 
împlinit încă virsta de 20 de ani. în 
orașe trăiesc 22 la sută din numărul 
locuitorilor.

Valul de căldură înregis
trat în ultimele zile în sudul 
Italici a Provocat numeroase incen
dii. Astfel, In orașul Neapole, pom
pierii au fost mobilizați pentru a 
stinge trei incendii izbucnite aproape 
concomitent. Prima evaluare arată 
.că pagubele sint de ordinul a 500 mi
lioane lire italiene. Totodată, în re
giunea Foggia au fost semnalate mai 
multe incendii care 
de arbori, sute de 
numeroși măslini și 
vate.

WASHINGTON 15 (Agerpres).
— Dr. Theodor Dieher, specia
list american in patologia plan
telor, a anunțat descoperirea, 
după opt ani de cercetări inten
se, a unei particule virotice 
care, după părerea sa, ar putea 
să constituie agentul patogen al 
multor maladii umane, inclusiv 
cancerul. Această particulă, pe 
care a denumit-o viroid, este de 
80 de ori mai mică decit cel mai 
mic virus cunoscut, reprezen
tind „stadiul cel mai primitiv 
al virușilor care nu s-au dez
voltat suficient".

au distrus mii 
hectare de vii, 
terenuri culti-

Președintele Republicii
Cipril, arhiepiscopul Makarios, va

Cea de-a 59-a conferința 
a Uniunii interparlamentare 
se va desfășura Intre 2 și 10 septem
brie la Paris. La lucrări, in cursul 
cărora va fi efectuată o dezbatere 
generală asupra unor probleme poli
tice actuale internaționale și vor fi 
examinate mai multe rapoarte fixate 
de Consiliul Interparlamentar la reu
niunile din aprilie de la Caracas, vor 
participa peste 700 de parlamentari, 
reprezentind 67 de state ale lumii.

S. U. A

Congresul anual al organizației de culoare

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Participanții la Congresul anual al 
importantei organizații a negrilor 
„Conferința conducerii creștine din 
sud“, desfășurat la New Orleans, au 
cerut încetarea neîntirziată a agre
siunii Statelor Unite in Asia de sud- 
est și retragerea tuturor trupelor a- 
mericane din această regiune a lu
mii. Congresul acestei organizații, al 
cărei lider a fost timp de mai mulți

creștine din sud“
ani Martin Luther King, asasinat în 
aprilie 1968, a adresat, de asemenea, 
un apel tuturor tinerilor din Statele 
Unite, chemindu-i să se unească in 
lupta impotriva discriminărilor la 
care sint supuși cetățenii de culoare 
și impotriva șomajului.

In încheierea lucrărilor congresu
lui a fost organizat un miting, la 
care au participat aproximativ 5 000 
de persoane.

Luna august, lună 
de virf a vacanței 
franceze, caracteriza
tă. prin tradiție, de 
calm in toate dome
niile, face anul aces
ta excepție de la re
gulă, menținind vie 
atenția opiniei publi
ce prin citeva eveni
mente importante. 
Noile implicări și 
interogări in cadrul 
afacerii frauduloase 
a „garanției funcia
re-, comentariile și 
opoziția stirnită de 
demolarea halelor au 
fost înlocuite in ulti
mele zile de pe man
șeta ziarelor de un 
nou „cap de afiș" : 
majorarea 
la o serie 
publice de 
cesilatc.

După ____
tarifelor la gaze 
turale și electricitate, 
recent s-a anunțat o 
nouă majorare ce a- 
fectează transporturi
le in comun și abo
namentele ‘ ’ * 
ce. Astfel, 
metrou — 
mijloc de 
parizian 
scumpit cu 14—25 la 
suta, iar cursele de 
tren in împrejurimile 
Parisului cunosc o 
sporire medie a pre
țurilor de 10 la sută. 
Prevăzută pentru în
ceputul anului viitor, 
majorarea tarifelor

prețurilor 
de servicii 
strictă ne-

scumpirea
na-

telefoni- 
biletele de 
principalul 

transport 
— s-au

la abonamentele tele
fonice va 
procente 
După cum 
ziarele franceze, 
1967 și pină azi 
tul biletelor de 
trou s-au 
116 la sută.

In însemnările sale 
zilnice din „Le Mon
de", Robert Escarpit 
constată cu un umor 
amărui : „Prin majo
rarea treptată a tari
felor la serviciile pu
blice, guvernul 
sfirși prin a ne con
vinge că icrele 
gre. langusta și șam
pania sint lucruri ief
tine”.

Sub titlul : 
rea prețurilor 
amar 
tați", 
nite“ 
rația 
enne ____ ___ ....
ting care a avut loc 
zilele trecute in pro
vincia Vendăe. „De 
pe acum apare clar 
că majorarea prețu
rilor, evaluată la 3,2 
la sută anual in cel 
de-al 6-lea plan, va 
atinge in 1971 o cotă 
dublă față de preve
deri. Această majorare 
reduce, in mod clar, 
puterea de cumpărare 
a populației munci
toare. Ea este insu
portabilă mai ales 
pentru muncitorii cu 
veniturile mai

înregistra 
similare, 

subliniază 
din 

cos- 
mc- 

scumpit cu

va

ne-

„Crește-
, — un

al „noii socie- 
ziarul „l'Huma- 
publicâ decla- 
făcută de Eti- 
Fajon la un mi-

modeste, pentru cei 
5 milioane de salari- 
ați care ciștigă 
puțin de 1 000 
franci pe lună, pen
tru cele două milioa
ne de persoane în 
virstă care dispun de 
mai puțin de 9 franci 
pe zi, pentru sutele 
de mii de francezi 
șomeri, pentru nenu- 
mărații tineri și tine
re care sint privați 
nu numai de dreptul 
la cultură generală și 
la pregătire profesio
nală, dar adesea chiar 
de dreptul elementar 
care este dreptul 
muncă".

Noua majorare 
tarifelor a stirnit

mai 
de

la

a 
_______ ________ o 
vie reacție in rindul 
unor organizații poli
tice, a sindicatelor, a 
opiniei publice. Fe
derațiile pariziene ale 
Partidului 
Partidului___________ .
C.G.T. și C.F.D.T. au 
adresat primului mi
nistru o scrisoare co
mună de protest. Du
pă cum subliniază o 
serie de observatori 
francezi, J
tarifelor publice 
tervenite in 
vreme ar putea 
clanșa „o 
fierbinte” pe 
social-politic.

Comunist. 
Socialist,

majorările 
'" in

ul tima 
de- 

toamnă 
frontul

P. DIACONESCU
Paris

Franța. Muncitori demonstrind pe străzile Parisului pentru condiții mai bune 
de viată, pentru sporirea salariilor

agricol, copiii sint nevoiți să muncească pentru a-și ajuta

Tokio. 100 000 de oameni ai muncii, întruniți într-un impresionant miting, 
au demonstrat pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață

„Side-
care

OAMENI UITAȚI Al AMERICII
„în cele 12 state 

sudice ale S.U.A. — 
scrie „New York 
Times" — este con
centrat cel mai 
mare număr de a- 
nalfabeți și semia- 
nalfabcți de pe în
tregul teritoriu 
acestei țări. Se a- 
preciază că in a- 
ceastă parte se află 
950 000 de analfa- 
beți și peste un mi
lion de semianalfa- 

principal 
agricoli 

acea C3-

al

beți, in 
muncitori 
sezonieri, 
tegorie pe care zia
rele o denumesc 
„oamenii uitați ai 
Americii**. Venitu
rile lor ii situează, 
arată „New 
Times", cu 
sub nivelul 
ciei. Din totalul a- 
nalfabeților și se- 
mianalfabeților, ju
mătate sint negri, 
iar cealaltă jumăta
te sc compune din 
minorități naționa
le, ca mexicani și 
portoricani. Ei nu-și 
pot trimite copiii 
la școli, intrucît au 
nevoie de ei la 
cimp sau pe plan
tații. Deși nu sint 
plătiți de patronatul ___ , ___ _____ ____ .. ...
părinții să-și îndeplinească norma zilnică.

încercările instituțiilor locale dc învățămînt public din Statele Unite de 
a reduce numărul celor care nu știu să scrie și să citească s-au lovit de 
aceeași piedică de netrecut — sărăcia. Caricatura publicată de ziarul ameri
can „New York Courier" înfățișează soarta copiilor din ghetourile negrilor, 
al căror acces in școli, la viața publică este îngrădit de sărăcie și rasism.

York

• NEW YORK. — Numărul 
real al șomerilor în Statele Unite 
este de 7 milioane, a declarat 
senatorul Hubert Humphrey. 
Pierzind orice nădejde de a mai 
găsi de lucru, aproximativ 1,5 
milioane de americani nu se mai 
Înregistrează în listele oficiale 
de șomeri, a adăugat acesta.

• HAGA. — Potrivit datelor 
oficiale publicate la Haga, pre
țurile mărfurilor de primă nece
sitate și al unor servicii publice 
au înregistrat în luna iulie cel 
mal înalt nivel din perioada de 
după cel de-al doilea război 
mondial. Olandezul plătește as
tăzi pentru carne, legume, fructe, 
electricitate și telefon cu 7.2 la 
sută mai mult decit cu citeva 
luni în urmă.

PREȚ UT I ND E NI
ENERGOAGREGAT 

PLUTITOR
Constructorii de la șantierele 

navale din Tiumen, Uniunea So
vietică, au lansat la apă centra
la electrică plutitoare „Aurora 
boreală”, cu un deplasament de 
2 100 tone Energoagregatul plu
titor seamănă cu un imobil cu 
două etaje, n-are elice, iar pes
cajul nu depășește 2 metri. Cen
trala electrică plutitoare are o 
capacitate de 20 000 kW și este 
destinată să aprovizioneze cu 
curent electric și căldură pe oa
menii ce trăiesc dincolo de Cer
cul Polar muncitori în exploa
tările aurifere, pescari, vinătorL

reluî artist. 110 muzee, precum 
și colecționari particulari din 14 
țări, au împrumutat unicatele 
pe care le dețineau, spre a se 
putea oferi o imagine globală a 
operei sărbătoritului.

Tot cu ocazia manifestărilor 
comemorative „Diirer”, pe fața-

0 PROMISIUNE 
RESPECTATĂ

CARACAS lo (Agerpres). — 
Regiunea Puerto Ordad din sta
tul Venezuelan Bolivar a fost 
plasată virtual sub stare de ase
diu, ca urmare a grevei celor 
6 400 de muncitori de la între
prinderea naționalizată 
rurgique de l’Orenoque",
durează de peste o săptămînă, 
transmite agenția France Presse. 
Trei lideri sindicali locali au 
fost arestați, după ce au refuzat 
să se supună ordinului Ministe
rului Muncii de a dispune în
cetarea grevei.

Greva a fost declanșată ca 
urmare a refuzului autorităților 
de a satisface revendicările pre
zentate de sindicate și pentru 
a marca, totodată, solidaritatea ■ 
cu muncitorii de la întreprin
derea americană „Orinoco Mi
ning", situata in aceeași regiu
ne, care au încetat lucrul de 
citeva săptămini pentru a obți
ne satisfacerea revendicărilor 
lor economice și sociale.

Au trecut mai bine de șase de
cenii de cind Achille Carrara a 
promis tatălui său că va lua doc
toratul în filozofie la Universi
tatea din Padova. Dar, după 
cum singur explică, in acest răs
timp nu a avut vreme să se de
dice țelului său, deoarece a tre
buit să muncească pentru a se 
putea întreține. Pensionar fiind, 
Carrara a luat din nou cartea 
in mînă. Deși cu o mare întîr- 
ziere, la respectabila vîrstă de 
85 de ani, el a devenit posesorul 
rîvnitului titlu de doctor în fi
lozofie, achitîndu-se astfel de o- 
bligația asumată

IAURT IN... TABLETE

da din sticlă a aripii centrale a 
gării principale din 
(în fotografie) a fost 
din 
din
110

cele mai mari 
lume cu chipul 
m.p.

Nurnberg 
expus unul 
diapozitive 
pictorului t

Iaurtul uscat, sub formă de 
praf sau tablete, cu gust și a- 
româ specifice iaurtului obiș
nuit, este un produs nou reali
zat de un colectiv de oameni de 
știință din Bulgaria. El conține 
în proporție de 95.4 la sută sub
stanțe uscate (aproape 29 la su
tă albumină, 39 la sută zahăr 
lactic, 15 la sută grăsimi și alte
le). La prepararea lui se folosesc 
bacterii special selecționate sau 
adaptate a fi rezistente. Iaurtul 
uscat poate fi folosit ca aliment, 
produs dietetic sau stimulator 
pentru prepararea unor canti
tăți mari de iaurt (drojdie de 
iaurt).

EXPOZIȚIA DURER : 
350 000 DE VIZITATORI

La 1 august și-a Închis por
țile expoziția „Albrecht Diirer 
1471—1971“, organizată la Niirn- 
berg, orașul natal al pictorului. 
De-a lungul a două luni și ju
mătate, peste 350 000 de vizita
tori au admirat cele 700 de lu
crări expuse, între care 400 o- 
pere originale aparținînd ma-
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TINERII 
DESPRE VÎRSTNICI

Ce gîndesc tinerii despre ei în
șiși și despre adulți ? Pornind 
de la această temă. Osmo Lam- 
pinen, scriitor și editor finlan
dez, a avut inițiativa originală 
de a publica o serie de cărți 
scrise de copii și tineri în vîrs
tă de 12—18 ani ce se adresează 
în primul rînd celor mari. Pen
tru a-și asigura texte de cea 
mai bună calitate, a fost orga
nizat un concurs patronat de e- 
misiunile pentru tineret ale pos
turilor de radio și ale televiziu
nii finlandeze. Dotat cu impor
tante premii, concursul a susci
tat numeroase răspunsuri. Pe a- 
dresa lui au sosit circa o mie 
de manuscrise, avînd în medie 
50 de pagini Primele volume, a- 
părute toamna trecută, dintr-o 
operă colectivă ce comportă 35 
de tomuri, s-au bucurat de o 
foarte bună primire din partea 
criticii, care a apreciat îndeosebi 
seriozitatea și profunzimea ce 
se degajă din operele tinerilor.


