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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
in mijlocul oamenilor muncii 

din județele Cluj si Bihor La Clu|, la întreprinderea de cazane mici și arzâtoare

O AMPLĂ Șl ÎNSUFLEȚITĂ VIZITĂ DE LUCRU
© Calde sentimente de dragoste și respect, puternice manifestări de adeziune ale oamenilor 

și de alte naționalități, la politica internă și externă a partidului — iată ambianța în 
expresie a legăturii indestructibile dintre partid și popor.

muncii, români, maghiari, germani 
care s-a desfășurat acest dialog,

© Secretarul general al partidului a analizat Ia fata locului, împreună cu factori de răspundere, probleme de mare importanță 
pentru realizarea planului cincinal, pentru dezvoltarea industriei și progresul agriculturii, pentru creșterea gradului de civilizație 
materială și spirituală, pentru înflorirea patriei socialiste.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din Cluj-Napoca

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară de la Oradea
Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor municipiului Cluj- 
Napoca și județului Cluj, un salut căl
duros și cele mai bune urări din partea 
Comitetului Central al partidului, pre
cum și din partea mea, să-mi exprim 
convingerea că și în acest cincinal oa
menii muncii din Cluj se vor afla în 
primele rînduri ale luptei poporului pen
tru înfăptuirea politicii partidului și sta
tului. (Aplauze puternice, se scandează : 
„Ceaușescu și poporul 1" „Ceaușescu— 
P.C.R.!“).

Ne aflăm în Cluj într-o vizită de lu
cru. Fiind prima vizită în acest oraș 
după încheierea cincinalului 1971—1975, 
nu pot să nu remarc cu deplină satisfac
ție faptul că, la fel ca întregul nostru 
popor, oamenii muncii din Cluj au înde
plinit cu succes cincinalul, obținînd de 
altfel și distincții ale Republicii Socia
liste România pentru rezultatele obți
nute. De aceea, folosesc acest prilej spre 
a vă adresa încă o dată cele mai calde 
felicitări pentru realizările remarcabile 
obținute în cincinalul trecut și să vă urez 
noi și noi succese în activitatea viitoare. 
(Aplauze puternice, urale).

Am trecut cu succes la înfăptuirea cin
cinalului 1976—1980, a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, care asigură ridicarea 
patriei noastre la un nivel tot mai înalt 
de dezvoltare economico-socială și, în 
același timp, creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor. In 

primele cinci luni ale primului an al 
noului cincinal, pe întreaga țară, oamenii 
muncii au realizat cu succes sarcinile de 
creștere a producției industriale, obți- 
nînd și o producție suplimentară. în 
acest cadru, și Clujul a adus o contribu
ție de seamă, realizînd, în primele cinci 
luni ale acestui an, o depășire impor
tantă. Aceasta demonstrează marile posi
bilități pe care le aveți, faptul că anga
jamentul luat de primul secretar la 
Marea Adunare Națională, cu prilejul în- 
mînării distincțiilor pentru rezultatele 
din cincinalul trecut, de a asigura ca în 
noul cincinal Clujul să ocupe un loc și 
mai bun printre fruntași — poate chiar 
primul loc — începe să se realizeze cu 
succes. Vă adresez încă o dată calde fe
licitări pentru felul cum ați început noul 
cincinal. (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu și poporul !“).

în toate realizările obținute, atît în cin
cinalul trecut, cît și în primele luni ale 
noului cincinal, se evidențiază activitatea 
entuziastă a oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate — români, ma
ghiari și alte naționalități — care, într-o 
unitate deplină, înfăptuiesc neabătut Pro
gramul și hotărârile partidului nostru de 
edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre societatea comunistă. (A- 
plauze puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

în toate aceste rezultate sînt cuprinse 
și eforturile comuniștilor, ale organizații
lor de partid, Comitetului municipal șl

Comitetului județean Cluj, care desfă
șoară o activitate susținută pentru unirea 
forțelor oamenilor muncii în direcția 
înfăptuirii programului de dezvoltare 
economico-socială, de ridicare a bunăstă
rii întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice, urale). i

După cum cunoașteți, programul pe 
următorii 5 ani și în perspectivă pînă în 
1990 deschide patriei noastre largi per
spective de progres. Pînă în 1980, pror 
ducția industrială urmează să crească 
într-un ritm mediu anual de circa 11 la 
sută. De asemenea, urmează să se dez
volte în ritm intens agricultura și, odată 
cu aceasta, știința, învățămîntul, activi
tatea de formare a cadrelor pentru toate 
sectoarele economico-sociale. în același 
timp, odată cu dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale, cu creșterea bogăției națio
nale, se vor înfăptui neabătut măsurile 
stabilite de Congresul al XI-lea privind 
ridicarea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru popor. Toc
mai pornind de la preocupările perma
nente ale partidului și statului nostru ca 
tot ceea ce realizăm să se materializeze 
în creșterea bunăstării poporului, recent, 
Comitetul Politic Executiv a adoptat un 
program special — care va fi supus și 
plenarei Comitetului Central — cu pri
vire la creșterea producției bunurilor de 
consum pînă în 1980, astfel încît să pu
tem satisface . într-o măsură mai mare, 
chiar peste ceea ce prevăd Directivele
(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor municipiului Oradea 
și județului Bihor, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al partidului, 
a mea personal și cele mai bune urări. 
(Aplauze, urale prelungite).

Ne aflăm în județul dumneavoastră 
într-o vizită de lucru. Doresc să mărturi
sesc că sîntem deosebit de mulțumiți de 
a avea prilejul să ne întîlnim din nou 
cu oamenii muncii din Oradea și din 
județul Bihor, de a putea cunoaște mai 
îndeaproape, și cu acest prilej, unele din 
realizările remarcabile ale oamenilor 
muncii din Oradea. De altfel, fiind prima 
vizită pe care o fac în județul dumnea
voastră după încheierea cincinalului 
1971—1975, aș dori să mă refer, și cu a- 
cest prilej, la remarcabilele rezultate ob
ținute de orădeni, de bihoreni, sub con
ducerea comuniștilor, în realizarea cinci
nalului înainte de termen — ceea ce a 
plasat județul dumneavoastră pe locul III 
în întrecerea pe țară. (Aplauze, urale 
prelungite). Pentru aceste rezultate mi
nunate, pentru contribuția adusă la rea
lizarea, împreună cu întregul nostru po
por, a cincinalului trecut, doresc să vă 
adresez încă o dată cele mal calde feli
citări și urări de noi și noi succese. (A- 
plauze puternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

în cursul zilei de astăzi am vizitat cî- 
teva întreprinderi ; unele din ele le-am 
mai vizitat și în trecut. La uzina de ma

șini-unelte „înfrățirea" am constatat cu 
multă satisfacție succesele mari înregis
trate în ultimii ani, atît în ce privește 
creșterea producției generale, cît mai cu 
seamă asimilarea de noi mașini de înaltă 
tehnicitate, ridicarea calității și tehnici
tății întregii activități a uzinei. Aceeași 
impresie plăcută ne-au făcut-o și vizitele 
la celelalte întreprinderi. Nu am fost în 
Oradea de cîțiva ani și trebuie să vă 
spun că sînt deosebit de satisfăcut că 
am putut constata succesele remarcabile 
pe care le-ați obținut în dezvoltarea in
dustriei, a întregii vieți sociale din mu
nicipiul Oradea, în construcția de locuin
țe, în ridicarea bunăstării tuturor oame
nilor muncii. De altfel, cincinalul pe care 
l-am încheiat cu cîteva luni în urmă a 
marcat, pe lîngă creșterea producției In
dustriale, ridicarea generală a nivelului 
de trai, material și spiritual, al întregului 
nostru popor. Aceasta se reflectă în mod 
minunat și în județul, și în orașul dum
neavoastră I (Aplauze puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Am trecut la înfăptuirea prevederilor 
noului cincinal, elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului. în întreaga țară, oa
menii muncii au obținut, în primele cinci 
luni ale anului 1976 și ale noului cinci
nal, succese remarcabile, asigurînd o 
creștere a producției industriale de peste 
10 la sută față de perioada corespunză
toare a anului trecut —■ creștere supe
rioară prevederilor de plan pe a- 
cest an — realizîndu-se suplimen
tar o producție de cîteva miliar

de lei. Am aflat cu multă satisfac
ție că și județul dumneavoastră a reali
zat planul producției industriale pe a- 
ceste cinci luni în proporție de peste 
102 la sută. Sînt rezultate bune, care de
monstrează că, atît pe întreaga țară, cît 
și în județul dumneavoastră, prevederile 
Congresului al XI-lea sînt pe deplin jus
te, că dispunem de tot ce este necesar 
pentru a realiza cu succes noul cincinal, 
pentru a ridica patria noastră pe o treap
tă superioară de dezvoltare economică șl 
socială, pentru a spori în continuare bu
năstarea materială și spirituală a între
gului popor. (Aplauze puternice ; urale).

Fără Îndoială, sîntem de-abia la înce
putul cincinalului. Cinci luni nu repre
zintă prea mult, dar rezultatele obținute 
în acest timp demonstrează că avem toa
te condițiile pentru traducerea cu succes 
în viață a minunatului program elaborat 
de Congresul al XI-lea. Iată de ce am 
deplina convingere că și oamenii muncii 
din Bihor — la fel ca întregul nostru po
por — vor face totul pentru a-și îndepli
ni în cele mai bune condiții sarcinile de 
plan ce le revin pînă în 1980, că anga
jamentele luate de primul secretar cînd 
județul a primit distincția pentru înde
plinirea cincinalului trecut înainte de ter
men — de a concura la un loc mai bun 
și, dacă se poate, la primul loc — stau 
în mîinile unor oameni harnici, ale unei 
organizații de partid puternice. Doresc 
să vă felicit pentru felul în care ați
(Continuare în pag. a IlI-a)

La Oradea, aspect de la marea adunare populară
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VIZITA DE LUCRU A TUVARASULUI NICOLAE CEAUSESCU IN IUBEȚUL CLUJ

O imagine de la marea adunare populară

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Congresului al XI-lea, necesi
tățile de trai ale întregului nostru 
popor. Aceasta demonstrează clar 
că esența întregii noastre politici, 
scopul suprem al politicii partidu
lui, sensul a tot ceea ce realizăm 
6înt bunăstarea și fericirea omu
lui, a întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Am vizitat astăzi unele unități 
industriale, consta tind cu multă 
satisfacție că ele au înregistrat 
progrese simțitoare, că oamenii 
muncii din aceste întreprinderi — 
și sînt convins că și celelalte co
lective de oameni ai muncii din 
Cluj — se străduiesc să asigure 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, sporirea calității și efi
cienței acesteia. Am constatat că 
oamenii muncii, tehnicienii, ingi
nerii, oamenii de știință și din în- 
vățămînt sînt angajați cu toacă 
hotărârea în înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea 
de a asigura afirmarea, în acest 
cincinal, a revoluției tehnico-știin-
tMȘife in toat$, .sectoarele ,d,e actâ- 
vitate în patrii-, noastră. (Aplauze a cărui

Am vizitat, de asemenea, un ate
lier al politehnicii, precum și uni
versitatea. Am constatat și aici 
aceeași preocupare, aceleași rezul
tate bune. Iată de ce am deplina 
convingere că Clujul — la fel ca 
și celelalte centre din țara noas
tră — va avea în acest cincinal un 
rol important în dezvoltarea știin
ței, în introducerea cuceririlor ei 
în producție, în ridicarea nivelu
lui tehnic al întregii producții ma
teriale. Cunosc forța cercetătorilor, 
a oamenilor de știință și a cadre
lor didactice din Cluj — și de 
aceea, apreciind ceea ce au reali
zat pînă acum, felieitîndu-i pentru 
aceste realizări, doresc să Ie urez 
succese tot mai mari în cincinalul 
în care am intrat. (Aplauze pu
ternice, urale).

în cadrul programului general 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, Clujului îi revin sarcini deo
sebit de mari. Producția industria
lă a județului urmează să ajungă 
la circa 30 de miliarde lei, față de 
20 miliarde în 1975. în același 
timp, în acest cincinal vor fi puse 
în producție 31 de noi obiective 
industriale, dintre care unele de 
mare capacitate și cu o dotare la 
cel mai înalt nivel tehnic.

Am asistat astăzi la începerea 
lucrărilor celui mai mare combi
nat — uzina de utilaj greu, care 
cuprinde de fapt cîteva uzine. Cind 
va realiza producția planificată, 
această uzină va depăși tot ceea 
ce se produce în celelalte între
prinderi constructoare de mașini 
din Cluj. Investițiile prevăzute 
pentru această uzină în actualul 
cincinal însumează aproape 8 mi
liarde lei, depășind cu mult in
vestițiile pentru celelalte între
prinderi constructoare de mașini 
din Cluj. Clujul va deveni cu ade
vărat un mare centru industrial, 
un mare centru al construcțiilor 
de mașini. (Aplauze puternice, 
urale).

Desigur, realizarea acestui obiec
tiv, a celorlalte obiective, printre 
care și a celui din Cîrnpia Turzii, 
care va ridica producția metalur
gică a județului la circă 350 000 — 
400 000 tone de oțel, cere efor
turi destul de serioase. Vor trebui 
depuse eforturi mari din partea 
organizațiilor de partid, a con
structorilor, a conducerilor între
prinderilor, a tuturor oamenilor 
muncii pentru a se asigura reali
zarea la timp și în bune condi
ții a tuturor investițiilor, pentru 
intrarea în producție corespunză
tor sarcinilor a acestor mari capa
cități industriale. Am deplina con
vingere că, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, oamenii mun
cii din Cluj își vor îndeplini cu 
cinste îndatoririle mari și de o- 
noare ce le revin în această di
recție. (Aplauze puternice, urale).

Fără îndoială că ridicarea aces
tor mari întreprinderi va produce 
schimbări structurale adînci in 
viața județului și, mai cu seamă, 
în viața municipiului Cluj-Napoca, 
va exercita o influență puternică 
asupra dezvoltării învățămîntului 
și științei, va duce la creșterea 
clasei muncitoare — clasa condu
cătoare în patria noastră, forța ho
tărâtoare în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 

înaintarea României spre comu
nism. (Vii și puternice aplauze, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu— 
F.C.K. !“).

Referindu-mă tot la uzina de 
utilaj greu, am stabilit ca încă în 
1978 să asistăm la inaugurarea ei, 
urmînd ca din acel an ea să în
ceapă să producă. Această sarcină 
nu este deci o problemă de lungă 
perspectivă, ci o problemă de doi 
ani, timp în care trebuie depuse 
eforturi susținute pentru termina
rea acestui mare obiectiv indus
trial al Clujului. De fapt, putem 
spune că, prin această uzină, se 
depășește tot ceea ce s-a înfăptuit 
de cînd există Clujul, inclusiv în 
timpurile cele mai îndepărtate. A- 
cest obiectiv transformă Clujul 
într-o adevărată cetate industrială 
modernă a clasei muncitoare din 
Ardeal. (Urale puternice, aplauze 
îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“).

Ceea ce se înfăptuiește In jude
țul dumneavoastră și în municipiu) 
Cluj, precum și în celelalte județe 
vecine cu dumneavoastră, care în 
trecut au făcut parte din regiunea 
Cluj — mă refer la județul Sălaj, 

producție va crește în 
■acest 'cincinal de aproape 5 ori — 
demonstrează cu puterea faptelor 
justețea politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru de amplasare 
armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul, fap
tul că, odată cu dezvoltarea 
forțelor de producție, cu industria
lizarea țării, cu dezvoltarea agri
culturii, se creează adevăratele 
condiții pentru deplina egalitate în 
drepturi între toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, se 
asigură înfăptuirea cu succes a 
Programului partidului și a măsu
rilor stabilite de Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste 
privind formarea omului nou. Așa 
cum am menționat și la congres, 
nu se poate vorbi de o educație so
cialistă, de formarea omului nou, 
decît în condițiile dezvoltării pu
ternice a forțelor de producție, în 
condițiile în care clasa muncitoare 
joacă rolul hotărâtor în întreaga 
viață a societății noastre socialiste. 
(Urale puternice ; vii aplauze).

Fără îndoială că și în noua uzi
nă de utilaj greu — ca și în cele 
existente, precum și în celelalte ce 
se vor construi — vor lucra, alături 
de români, maghiari, germani și 
oameni ai muncii de alte naționali
tăți. Aceasta va constitui expresia 
cea mai plastică a politicii naționa
le juste a partidului nostru, a ade
văratei egalități în drepturi, a în
frățirii în muncă a tuturor cetățe
nilor patriei noastre, a unității lor 
în făurirea celei mai drepte socie
tăți din lume — societatea comu
nistă. (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Desigur, așa cum am menționat 
nu o dată în întâlnirile pe care 
le-am avut aici la Cluj, cum preve
de Programul partidului și cum, 

Gesturi de aleasă prețuire, de dragoste și stimă muncitorească

de altfel, am arătat și la Congresul 
educației politice și al culturii so
cialiste, partidul nostru asigură 
toate condițiile pentru ca în. învă- 
țămînt, în activitatea culturală, ar
tistică, în viața de fiecare zi, cetă
țenii patriei noastre să poată folosi 
limba proprie. Aceasta va constitui 
permanent politica partidului nos
tru în problema națională. Asigu
răm să se poată învăța la univer
sitate, la politehnică, și limba ro
mână, și limba maghiară și, dacă 
sînt, și a altor naționalități, astfel 
ca toți să poată exprima cît mai 
bine ce gîndesc în limba proprie. 
Dar peste toate acestea trebuie să 
vorbim o limbă unică — și aceasta 
este limba Programului Partidului 
Comunist Român, limba concepției 
revoluționare a materialismului 
dialectic și istoric, a marxism-leni- 
nismului. (Aplauze îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

M-aș referi încă o dată la uzi
na de utilaj greu, care va începe 
să funcționeze în 1978. Trebuie să 
vă spun, tovarăși, că și ea va vorbi 
o singură limbă ; forja de aici — 
ce va fi a doua din țară ca mă
rime — și care se va auzi și la 
universitate și în această' piață, în 
toate colțurile Clujului, va vorbi 
limba tehnicii moderne, a mode
lării metalului, a înfloririi indus
triei noastre ) socialiste. Trebuie 
să-i învățăm pe toți oamenii mun
cii să vorbească limba celei mai 
înalte tehnici, de care depind pro
gresul, bunăstarea și fericirea în
tregului nostru popor I (Aplauze 
puternice, urale).

M-am referit la aceasta pentru 
că, indiferent în ce limbă se va 
preda și se va învăța la universi
tate sau la politehnică, esențialul 
este să se însușească tehnica cea 
mai înaintată, cele mai noi cuce
riri ale cunoașterii umane. Ingi
nerii, specialiștii, oamenii de știin
ță care vor absolvi Institutul po
litehnic sau celelalte facultăți din 
Cluj trebuie să depună eforturi 
pentru a-și ridica nivelul de cu
noștințe, pentru a stăpîni la per
fecție toate marile descoperiri ale 
științei mondiale. Numai așa își 
vor putea îndeplini în cele mai 
bune condiții marile sarcini care 
le revin în activitatea pentru dez
voltarea economico-socială a Clu
jului, a întregii noastre țări. Iată 
de ce este necesar să acționăm cu 
fermitate pentru deplina integrare 
a învățămîntului cu cercetarea și 
producția, pentru predarea la cel 
mai înalt nivel a cunoștințelor din 
toate domeniile, asigurând astfel 
pregătirea temeinică a cadrelor, a 
tinerei noastre generații pentru 
muncă și viață, pentru a deveni 
făuritori devotați și pricepuți ai 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ai comunismului în 
România. (Aplauze, urale îndelun
gate).

Dragi tovarăși,
Nu doresc să mă refer pe larg Ia 

problemele internaționale. Recent, 

la Congresul educației politice și al 
culturii socialiste am prezentat 
amănunțit liniile generale ale poli
ticii externe stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului. Viața, eve
nimentele mondiale demonstrează 
zi de zi justețea acestor orientări, 
faptul că politica internațională a 
țării noastre este o completare mi
nunată a politicii interne.

România, edificînd cu succes so
cietatea cea mai avansată din lume, 
își aduce, totodată, contribuția acti
vă la dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte state ale lu
mii, fără deosebire de orânduire so
cială, ia parte activă la lupta pen
tru înfăptuirea unei politici noi, 
bazată pe deplina egalitate în 
drepturi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne, renunțarea la 
forță și la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state, considerând 
că numai pe baza acestor principii 
se poate asigura o pace trainică 
între toate popoarele lumii. (A- 
plauze puternice ; urale).

Doresc, ca și de aici, din Cluj, 
sâ reafirm încă o dată hotă- 
rîreă partidului și statului nos
tru de a înfăptui neabătut această 
politică, de a milita pentru întări
rea unității și colaborării tuturor 
forțelor antiimperialiste, de a ac
ționa cu toată fermitatea în vederea 
lichidării subdezvoltării, a în
făptuirii noii ordini economice 
mondiale, care să asigure progresul 
mai rapid al statelor rămase în 
urmă, lichidarea decalajelor gene
rate de vechea politică inechitabilă 
dusă de imperialiști, de colonialiști, 
pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, în care fiecare națiune să se 
poată dezvolta liber, corespunzător 
voinței sale. (Aplauze puternice).

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată convingerea că, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din municipiul 
Cluj-Napoca \Și din județul Cluj 
vor face totul) pentru a înfăptui cu 
succes marile îndatoriri ce le re
vin în cadrul planului cincinal 
1976—1980 și că, alături de întregul 
nostru popor, vor aduce o contri
buție de seamă la înaintarea pa
triei noastre spre o viață tot mai 
îmbelșugată, tot mai fericită! (A- 
plauze puternice, urale).

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor locuitori
lor municipiului și județului Cluj, 
noi și noi succese, multă sănătate 
și multă fericire I (Aplauze puterni
ce, urale prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R, !“, 
„Ceaușescu și poporul !“. Toți cei 
prezenți în marea piață a munici
piului ovaționează intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm pentru 
partid, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

La Cluj, Io întreprinderea „Sinterom", în fața machetei, se analizează proiectele noilor obiective

Marea adunare populară din Cluj-Napoca
Vțzjta jh județul Cluj se încheie 

cu. o grandioasă adunare populară, 
la care iau parte aproape 130 000 de 
oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți.

Piața Mihai Viteazul din centrul 
orașuiui, unde șe desfășoară aduna
rea, este împodobită sărbătorește. 
Pretutindeni flutură steaguri roșii 
și tricolore. Stemele partidului și 
statului strălucesc în reflexe aurii. 
Gindurile și sentimentele pe care le 
trăiesc clujenii în aceste momente 
de intensă bucurie, satisfacție și 
mîndrie patriotică, le regăsim în
scrise pe mari panouri : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în frun
te cu secretarul său general", „Tră
iască unitatea și frăția dintre oame
nii muncii români și cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare în lupta 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
spre . comunism", „în deplină unita
te, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, să luptăm pentru reali
zarea Programului partidului de 
construire â societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a comunismu
lui pe pămîntul României".

Sosirea la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului este întâmpinată de mulți
me cu urale și ovații îndelungate.

Adunarea populară a fost deschisă 
de tovarășul Ștefan Mocuța, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, care, în numele tuturor 
locuitorilor județului, a adresat un 
călduros salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Trăim sentimente de fierbinte pa
triotism, legitimă mîndrie și nespusă 
bucurie — a spus vorbitorul — că a- 
cest minunat loc din țară, leagăn de 
muncă și de luptă, de năzuințe și mi
nunate Împliniri socialiste, este ono
rat din nou de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Ceaușescu. omul din 
a cărui inițiativă și cu a cărui parti
cipare decisivă s-a elaborat Progra
mul partidului, omul a cărui neobo- 

siță activitate și a cărui pilduitoare 
viață se identifică în conștiința fie
cărui cetățean cu partidul, cu țara și 
poporul, omul sub conducerea căruia 
pe întreg cuprinsul țării se înalță cele 
mai luminoase trepte ale edificiului 
socialismului multilateral dezvoltat și 
se . scriu cele mai minunate pagini 
din istoria înaintării poporului român 
pe drumul civilizației materiale și 
spirituale, patriotul înflăcărat și in
ternaționalistul consecvent care, prin 
activitatea desfășurată, a făcut ca 
prestigiul României să strălucească 
mai puternic decît oricînd pe toate 
meridianele Terrei.

Ințelegind adevărul că munca li
beră, despovărată de exploatare, con
stituie izvorul creșterii avuției și 
principalul factor al progresului, în
suflețiți de luminoasele perspective 
conturate în Programul partidului, 
profund recunoscători partidului și 
statului, dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, oamenii 
muncii din județul Cluj — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — bucurîndu-se de egalitatea 
deplină în drepturi asigurată de orân
duirea socialistă, de partidul nostru 
comunist, uniți în gind și faptă, ani
mați de idealul comunist spre care 
partidul conduce întregul nostru po
por, nu precupețesc nici un efort pen
tru a realiza sarcinile ce le revin din 
planul pe 1976, din cincinalul afirmă
rii plenare a revoluției științifice și 
tehnice.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din industria județului vă raportează 
că au îndeplinit prevederile planului 
producției globale pe primele 5 luni 
ale anului în proporție de 103,2 la 
sută. întregul spor al producției glo
bale industriale este obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii.

Acționind în spiritul indicațiilor 
dumneavoastră, de a organiza mai 
bine munca, de a întări ordinea și 
disciplina pe șantiere, de a utiliza 
intensiv utilajele, am îndeplinit 
planul de investiții pe primele 5 luni 
în proporție de 101 la sută, iar la 
construcții-montaj la un nivel de 
103,1 la sută.

Lucrătorii de pe ogoare muncesc 
cu sîrguință pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin din politica agra
ră a partidului și statului. în prezent 
eforturile lor sînt îndreptate spre e- 
xecutarea în bune condiții a tuturor 
lucrărilor, pentru a asigura sporirea 
producției animale și vegetale.

Bilanțul cu care recent am înche
iat anul de învățămînt atestă că școa
la își îndeplinește tot mai bine me
nirea de înarmare a tinerei genera
ții cu cele mai noi adevăruri ale 
științei, de formare a omului nou.

Oamenii de artă afirmă în .creații
le lor idealurile revoluționare, uma
niste ale poporului nostru, aspirații
le și lupta sa pentru libertate, pro
gres și bunăstare, pentru socialism, 
comunism și pace.

Sîntem însă pe deplin conștient! 
că nu am reușit să punem integral 
in valoare posibilitățile materiale și 
umane de care dispunem, că în acti
vitatea unor organizații de partid, de 
masă și obștești, conduceri de uni
tăți și instituții mai există neajun
suri. Știm, în același timp, că depă
șirea și înlăturarea lor reprezintă una 
din îndatoririle noastre de seamă.

Inspirați din marile idei pe care 
le-ați elaborat la recentul Congres al 
educației politice și al culturii socia
liste — congresul ideilor înaintate, al 
făuririi omului nou — idei care, prin 
conținutul lor, constituie o remarca
bilă contribuție la îmbogățirea știin
ței și gîndirii social-politice, marxist- 
leniniste, a culturii înaintate contem
porane, mobilizați de profunzimea, 
patosul revoluționar și umanismul 
lor. milităm statornic — așa cum 
ne-ați indicat nu o dată — pentru 
creșterea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid, pen
tru promovarea noului în toate sec

toarele de activitate, pentru mai buna 
folosire a capacităților de producție și 
a fondului de timp, pentru îmbunătă
țirea organizării producției și a mun
cii.

Văzînd în politica internațională a 
partidului și statului continuarea fi
rească a politicii interne, oamenii 
muncii din județul Cluj, asemenea 
întregului nostru popor, își reafirmă 
deplina lor adeziune față de poli
tica externă a României socialiste, 
al cărei făuritor sînteți dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secretar 
general.

A luat apoi cuvlntul maistrul 
loan Cioca, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
cazane mici și arzătoare Cluj-Na
poca.

în ultimii ani — a subliniat vorbi
torul — colectivul întreprinderii de 
cazane mici și arzătoare a avut deo
sebita cinste să primească în mal 
multe rînduri vizita dumneavoastră, 
să beneficieze de prețioasele indica
ții pe care ni le-ați dat și pentru 
care ne exprimăm și acum întreaga 
recunoștință.

Vă rog să-mi permiteți să vă ra
portez că organizațiile noastre de 
partid, întregul colectiv au înțeles 
și și-au însușit pe deplin sarcinile ce 
le revin din Programul partidului și 
luptă cu întreaga capacitate și pu
tere de muncă pentru aplicarea lor 
în viață.

Noi sîntem, totodată, deplin con- 
știențl că mai avem și o serie de 
neajunsuri atît în ce privește pro
ducția materială, cît și în munca de 
făurire a omului nou, al cărui profil 
spiritual dumneavoastră l-ați proiec
tat magistral și la Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste.

în încheiere, în numele colectivu
lui din care fac parte, vă mulțumim 
din inimă că vă aflați iarăși prin
tre noi, urindu-vă multă sănătate și 
multă fericire, multă putere de mun
că, să ne călăuziți cu aceeași înțe
lepciune, energie și dinamism spre 
culmile cele mai înalte ale progre
sului și civilizației socialiste și co
muniste.

Muncitoarea Szentkiraly Irina, de 
la întreprinderea de porțelan „Iris" 
din Cluj-Napoca, a spus, la rândul 
său :

Vă informăm, tovarășe secretar ge
neral, că oamenii muncii din între
prinderea noastră, în frunte cu co
muniștii, mo*bilizați și conduși de or
ganizația de partid, au obținut re
zultate pozitive, succese materializa
te in bunuri utile, cît mai funcționale, 
în valori care înfrumusețează viața.

Astfel, în primele 5 luni ale anu
lui. producția industrială marfă și 
globală a fost realizată în proporție 
de peste 101 la sută, iar sarcinile la 
export au fost onorate în proporție 
de peste 107 la sută. Aceste rezul
tate reflectă strădania de a valorifi
ca superior potențialul material șl 
uman din întreprindere, de a lichi
da unele deficiențe care mai există 
în organizarea producției și a muncii.

în încheiere doresc să-mi exprim 
recunoștința fierbinte pentru grija ca 
o purtați ridicării permanente a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului, pentru recentele mă
suri adoptate de conducerea de par
tid și de stat în acest sens și vă în
credințăm că și noi, muncitorii de la 
„Iris", facem totul pentru a contribui 
cum se cuvine la înfăptuirea neabă
tută a Programului Partidului Co
munist Român.

Dind glas simțămintelor tinerilor 
clujeni, primul-secretar al Comitetu
lui municipal Cluj-Napoca al U.T.C, 
Gheorghe Rusu, a spus :

Cu adincă emoție, pătrunși de ne
țărmurită dragoste și profund atașa
ment față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
întregul tineret din Cluj-Napoca, ro
mâni. maghiari și de alte naționali-
(Continuare în pag. a IV -a)
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aprecieri deosebite pentru modernizarea utilajelorLa întreprinderea „Infrâțirea" din Oradea întreprinderea de accesorii pentru mijloace de transport: produse mici realizate cu precizie mare

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
început cincinalul, pentru rezulta
tele bune obținute pe primele cinci 
luni și să vă urez succese Cit mai 
mari în această muncă închinată 
bunăstării și fericirii patriei noas
tre socialiste ! (Aplauze puternice. 
Se scandează : „Ceaușescu—’Româ
nia „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Rezultatele obținute pînă acum 
sînt, fără îndoială, expresia abne
gației și hotărîrii cu care toți oa
menii muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități — de pe 
aceste meleaguri înfăptuiesc poli
tica Partidului Comunist Român, 
care corespunde pe deplin inte
reselor vitale ale întregului nostru 
popor. Ele atestă cu putere faptul 
că organizațiile de partid, comite
tul municipal și comitetul județean 
de partid, toți comuniștii își înde
plinesc cu cinste rolul lor de orga
nizatori ai tuturor oamenilor mun
cii, unind eforturile tuturor bilio- 
renilor în munca și lupta pentru 
dezvoltarea economico-socială con
tinuă a patriei noastre.

Iată de ce felicitările adresate 
tuturor oamenilor muncii îi includ 
deopotrivă și pe comuniști, ca oa
meni aflați în primele rînduri pen
tru înfăptuirea atît a cincinalului 
trecut, cît și a noului cincinal, in
clud și organizația de partid mu
nicipală Oradea și comitetul da 
partid al județului Bihor. (A- 
plauze puternice. Se scandea
ză : „Ceaușescu — România 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în actualul cincinal, producția 
industrială a județului dumnea
voastră urmează să depășească 20 
miliarde lei, față de circa 12 mi
liarde lei în anul 1975. Urmează 
să fie date în producție încă 20 
unități industriale noi, să fie dez
voltate și modernizate unele din 
întreprinderile existente. Se vor 
investi în acest cincinal circa 18 
miliarde lei, față de 10 miliarde 
lei în cincinalul trecut. Toate a- 
cestea cer, fără nici o îndoială, e- 
forturi susținute. A concura la un 
loc fruntaș și, eventual, la locul 
întîi este, desigur, un lucru de o- 
noare, de cinste ; dar aceasta cere 
și eforturi foarte mari, susținute, 
avînd în vedere că sînt foarte mul
te județe care și-au luat acest an
gajament și care au, de asemenea, 
rezultate bune, începînd cincinalul 
cu o depășire simțitoare a produc
ției pe primele cinci luni. De a- 
ceea, se impune să reflectați cu 
toată seriozitatea asupra a ceea ce 
trebuie făcut pentru realizarea a- 
cestui volum mare de investiții, 
pentru darea la timp în producție 
a tuturor capacităților prevăzute, 
pentru modernizarea producției, 
asimilarea de noi mașini și utilaje 
de înaltă tehnicitate, creșterea pro
ductivității muncii și, în general, 
pentru ridicarea calității și eficien
ței activității economice.

Desigur, rezultatele pe care 
le-ați obținut pînă acum ne dau 
garanția că veți ști să lucrați în 
așa fel încît și în acest cincinal să 
obțineți rezultate cel puțin asemă
nătoare cu cele din cincinalul tre
cut. Dar eu sînt convins că veți 
putea obține rezultate și mai bune 
decît în cincinalul trecut! (Aplauze 
puternice).

Am văzut și la această mare 
adunare populară, și pe parcurs, o 
lozincă legată de înflorirea Biho
rului. Fără nici o îndoială că po
litica partidului nostru a asigurat 
și asigură înflorirea atît a Bihoru
lui, cît și a tuturor județelor pa
triei noastre. Repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție face 
ca în întreaga țară să se obțină în 
acest cincinal o dezvoltare foarte 
mare a producției. în județul dum
neavoastră ea este de circa 70 la 
gută, dar în județul vecin, în Să

laj, va fi de aproape 5 ori față de 
1975, datorită preocupărilor pentru 
dezvoltarea tuturor regiunilor, ju
dețelor și localităților patriei noas
tre socialiste. Aceasta este o expre
sie pregnantă a politicii partidului 
nostru de dezvoltare a întregii țări, 
a politicii naționale marxist-leni- 
niste promovate cu consecvență de 
Partidul Comunist Român, care 
pune pe prim plan dezvoltarea 
forțelor de producție, crearea con
dițiilor ca toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, să aibă 
asigurate posibilități de muncă, de 
creștere a veniturilor, să-și poată 
ridica continuu nivelul de trai ma
terial și spiritual. Acesta este 
scOțJul primordial și esența, pțnă la 
urmă, a politicii marxist-Ieniniste 
naționale juste ! (Urale puternice ț 
aplauze ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Numai odată cu creșterea avu
ției naționale, cu dezvoltarea forțe
lor de producție pe întreg terito
riul țării se creează și condițiile 
pentru dezvoltarea învățșmiîntului, 
științei, culturii, artei — ceea ce 
asigură cadrul corespunzător pen
tru manifestarea plenară a omului 
în toate domeniile de activitate. 
Fără industrializare, fără agricul
tură, fără o bază tehnico-mate- 
rială puternică nu se poate vorbi 
nici de socialism, nici de comu
nism, nu se poate vorbi nici de o 
politică națională justă ! O egali
tate în sărăcie nu este egalitate ! 
Egalitatea este atunci cînd oame
nii pot să trăiască din plin, să se 
bucure în mod egal de bunurile 
materiale și spirituale create prin 
munca lor unită, sub conducerea 
comuniștilor. (Aplauze prelungite : 
urale ; se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

în uzinele și fabricile pe care le 
creăm în județul dumneavoastră — 
ca și în întreaga țară — în coope
rative, în întreprinderi, de stat 
muncesc laolaltă români, maghiari 
și alte naționalități. Mașinile pe 
care ei trebuie să le cunoască la 
perfecție și cu care să obțină, prin 
mînuirea lor în cele mai bune con
diții, o .producție tot mai sporită, 
vorbesc o singură limbă — limba 
tehnicii, a unei înalte calități. Așa 
cum în școală, indiferent că se 
vorbește limba română, maghiară, 
germană sau oricare altă limbă, se 
vorbește, în fond, o singură limbă
— aceea a științei, a culturii, limba 
concepției revoluționare marxist- 
Ieniniste, a înfrățirii oamenilor 
muncii în crearea vieții libere, fe
ricite pentru ei înșiși. (Aplauze, 
urale prelungite). Și în viitor vom 
face totul ca politica națională 
marxist-leninistă a partidului nos
tru să capete expresie concretă in 
toate domeniile de activitate, in
clusiv în folosirea limbii celei mai 
accesibile pentru flecare cetățean
— în învățămînt, în activitatea 
culturală, în oricare domeniu de 
activitate. (Aplauze puternice).

Este o necesitate și vom veghea 
consecvent pentru a respecta aceste 
principii marxist-Ieniniste, revolu
ționare ale partidului nostru ! Dar 
tot atît de adevărat este că nu tre
buie să uităm nici un moment ce a 
însemnat politica reacțiunii din 
trecut — atît a celei românești, cît 
și a celei maghiare — care a 
învrăjbit pe oamenii muncii pentru 
a-i putea domina și asupri. Noi nu 
trebuie să uităm nici un moment că 
făurirea societății socialiste și co
muniste nu poate fi decît rodul 
muncii unite a tuturor oamenilor 
muncii. Tot ceea ce am înfăptuit, 
atît în trecut, cît și în anii socia
lismului este rezultatul muncii 
unite! Viitorul fericit, libertatea 
tuturor oamenilor muncii, a națiu
nii noastre sînt strîns legate de asi
gurarea unității strînse a întregului 
nostru popor, fără deosebire de na

ționalitate, sub conducerea parti
dului comunist — forța politică 
conducătoare a națiunii noastre în 
lupta pentru socialism și comunism! 
(Aplauze puternice ; urale prelun
gite : se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Am prezentat pe larg la Con
gresul educației politice și al cultu
rii socialiste direcțiile activității 
politico-educative, în spiritul ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului. M-am referit pe larg și 
la problemele politicii internațio
nale. Noi pornim constant de la 
faptul că îndeplinirea sarcinilor 
noastre privind construcția socia
listă și comunistă în România con
stituie prima îndatorire internațio- 
nalistă și că de aceasta depinde 
principala contribuție' a României 
la cauza socialismului, la cauza 
păcii și colaborării internaționale. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale ; se scandează : „Ceaușescu— 
România !“).

în spiritul directivelor Congre
sului al XI-lea vom promova con
secvent politica de prietenie cu 
toate țările socialiste, de întărire 
a unității și colaborării lor, con- 
siderînd că aceasta corespunde in
tereselor fiecărei țări socialiste, 
intereselor socialismului în gene
ral și. totodată, cauzei mișcării 
antiimperialiste, luptei pentru pace 
pe plan internațional. Vom acționa 
cu fermitate pentru a întări co
laborarea cu țările în curs de dez
voltare, militînd neabătut pentru 
sprijinirea luptei de lichidare a 
subdezvoltării, pentru o nouă ordi
ne economică mondială, bazată pe 
înlăturarea vechilor relații de ine
galitate promovate de imperialism 
și colonialism, pentru relații noi, 
de deplină echitate între toate na
țiunile, pentru sprijinirea puter
nică a țărilor rămase în urmă, 
considerînd că aceasta constituie o 
problemă esențială pentru pacea și 
progresul întregii societăți umane.

Totodată, vom acționa cu con
secvență în vederea dezvoltării 
relațiilor cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă, pornind de la faptul că, în con
dițiile de astăzi, promovarea aces
tor relații constituie o necesitate 
obiectivă pentru asigurarea păcii, 
a dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe destinele sale.

Așa cum este cunoscut, punem 
eu fermitate și consecvență la baza 
relațiilor noastre internaționale 
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Inalții oaspeți sint intunpinați de locuitorii Oradei cu vibrante manifestări de bucurie

principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța în soluționarea ori
cărei probleme dintre state. Con
siderăm că trebuie făcut totul pen
tru înfăptuirea securității euro
pene, pentru o lume a păcii și 
colaborării, o lume mai dreaptă și 
mai bună ! (Urale prelungite; 
aplauze puternice).

Nu doresc să mă opresc mai 
mult asupra problemelor interna
ționale, dar vreau ca și de aici, de 
la Oradea, de pe plaiurile bihorene, 
să afirm hotărîrea partidului și sta
tului nostru socialist de a face to
tul pentru, a contribui la succes'ul 
noii politici pe plan internațional, 
la asigurarea păcii, la triumful so
cialismului, la progresul social al 
tuturor națiunilor lumii ! (Aplauze 
puternice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — România !“).

în încheiere, aș dori să-mi 
exprim încă o dată convingerea 
că oamenii muncii din Bihor, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
vor face totul pentru a obține an 
de an, lună de lună și zi de zi 
rezultate tot mai bune în întreaga 
lor activitate.

Primirea călduroasă cu care am 
fost întîmpinați, manifestările pe 
care ni le-ați făcut sînt o expresie 
a încrederii dumneavoastră — ca 
și a întregului nostru popor — în 
politica marxist-leninistă a parti
dului. Acesta ne dă garanția că 
și dumneavoastră, bihorenii, veți 
ști să fiți în primele rînduri pen
tru înfăptuirea cu succes a cinci
nalului 1976—1980. ocupînd — dacă 
se poate — primul loc. (Aplauze 
puternice; urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu această convingere și încre
dere, vă urez dumneavoastră, tu
turor locuitorilor municipiului O- 
radea și județului Bihor succese 
tot mai mari în întreaga activitate, 
multă sănătate și multă fericire !

(Aplauze puternice, prelungite, 
urale; se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Toți cei prezenți în marea piață a 
municipiului Oradea ovaționează, 
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral. pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Dialog fructuos cu chimiștii de la întreprinderea orâdeanâ „Sinteza"

Marea adunare populară de la Oradea
Momentul culminant al vizitei to

varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, în județul Bihor l-a 
constituit adunarea populară a locui
torilor municipiului și reprezentanților 
localităților învecinate. Clădirile care 
formează patrulaterul pieței sînt pa
voazate sărbătorește cu steaguri roșii 
și tricolore, portrete, lozinci în lim
bile română și maghiară, grăitoare 
pentru sentimentele și hotărîrea oa
menilor de pe această străveche va
tră românească : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“. „Trăiască unitatea mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor, 
a întregului popor, în jurul Partidu
lui Comunist Român !“

Ora 17,30... Cei 70 000 de cetățeni 
care umplu incinta pieței pină depar
te. spre podul de peste Criș, încep 
să scandeze : „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!" în momentul 
în care secretarul general al parti
dului. președintele republicii. împreu
nă cu ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat își fac apariția 
la tribună.

Deschizînd adunarea, tovarășul Pe
tre Blajovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
a . exprimat, în cuvinte calde, bucu
ria tuturor locuitorilor Bihorului — 
români, maghiari și de alte națio
nalități — de a avea din nou în mij
locul lor, pe acest străvechi pămînt 
românesc, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vizita dumneavoastră — a spus 
vorbitorul — înseamnă pentru întrea
ga noastră activitate politică, eco

nomică și social-culturală un nou 
impuls creator în realizarea exem
plară a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R.. a Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Vă întîmpinăm. iubite tovarășe se
cretar general, cu multă căldură și 
profund respect, pe acest pămînt ale 
cărui brazde sînt încărcate de isto
rie. de mărturii ale milenarei exis
tențe a poporului nostru.

In continuare, după ce a înfățișat 
pe larg realizările obținute în ulti
mul cincinal în județul Bihor, ca ur
mare a politicii științifice, clarvăză
toare a partidului, de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor țării, 
vorbitorul a spus :

Grija deosebită și permanentă pe 
care conducerea partidului și statului 
nostru, dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o purtați dezvoltării și înfloririi con
tinue a județului nostru se reflectă 
plenar și in actualul cincinal — cin
cinalul afirmării depline a revoluției 
tehnico-științifice — în care Bihorul 
beneficiază de un important volum 
de investiții. Ca urmare, oamenii 
muncii din Bihor se vor bucura tot 
mai mult de roadele civilizației so
cialiste și vor amplifica prin munca 
lor contribuția județului la avuția 
materială și spirituală a României 
socialiste.

Vă raportăm că rezultatele obți
nute pe priniele cinci luni ale anu
lui curent sînt bune : planul la pro
ducția globală a fost realizat în pro
porție de 102,9 la sută. Anul 1976 
se arată rodnic și pentru agricultura 
județului. Griul și orzul se prezin
tă bine, culturile prășitoare sînt in 
plină dezvoltare. Promițătoare sînt 
și culturile de legume și cartofi, ceea 
ce ne asigură condiții pentru o bună 
aprovizionare a populației și creșterea 
contribuției la fondul centralizat al 
statului.

Respectînd întru totul indicațiile 
dumneavoastră, desfășurăm o inten
să activitate și în domeniul organiză
rii teritoriului și sistematizării locali
tăților urbane și rurale. Totodată, 
comitetul județean de partid acordă 
o atenție permanentă dezvoltării ști
inței, învățămîntului și culturii. In 
spiritul îndemnului dumneavoastră, în 
activitatea noastră politico-educativă 
punem pe prim plan formarea oame
nilor, în special a tineretului, prin șl 
pentru muncă, conștienți fiind că, așa 
cum ați subliniat la recentul Congres 
al educației politice și al culturii so
cialiste, bunăstarea și fericirea fiecă
ruia „depind nemijlocit de felul cum 
muncește pentru dezvoltarea econo
miei naționale, pentru creșterea avu
ției întregului nostru popor". înțele
gem din întreaga politică a partidului 
nostru, din exemplara dumneavoas
tră activitate că idealul de fericire și 
prosperitate al națiunii noastre nu se 
poate zidi decît pe dreptate, cinste, 
muncă și omenie — trăsături defini
torii ale adevăratului patriotism și 
internaționalism revoluționar.

Uniți în muncă și idealuri, pe stră
vechile plaiuri românești ale Biho
rului, alături de români trăiesc într-o 
deplină armonie oameni ai muncii 
maghiari și de alte naționalități, care, 
înfrățiți pe vecie, luptă pentru înflo
rirea patriei comune — Republica 

Socialistă România, manifestîndu-și 
totala lor adeziune la politica partidu
lui nostru, la cauza socialismului și 
comunismului. Și realitățile din jude
țul Bihor sînt o strălucită confirmare 
a aprecierii dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, că sîntem printre 
puținele țări din lume în care s-a 
asigurat In mod real deplina egali
tate în drepturi a tuturor cetățenilor, 
fără deosebire de naționalitate.

Oamenii muncii din Bihor dau o 
înaltă apreciere politicii țării noastre 
de prietenie și colaborare cu toate 
țările și popoarele lumii pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai 
drepte. Sîntem mîndri că Partidul 
Comunist Român, prin întreaga sa ac
tivitate. își aduce o contribuție de 
seamă la întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, la solidaritatea tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste. pentru 
triumful socialismului și păcii în 
lume.

Exprimîndu-ne încă o dată bucuri* 
de a vă avea în mijlocul nostru, mult 
iubite tovarășe secretar general — a 
spus în încheiere vorbitorul — vă a- 
sigurăm că locuitorii județului, în 
frunte cu comuniștii, își vor mobiliza 
și mai mult forțele, energia și capa
citatea de muncă pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
din hotăririle celui de-al XI-lea Con
gres al partidului.

Luînd apoi cuvîntul, loan Sarea, 
maistru la întreprinderea „înfrăți
rea", a spus : In aceste momente de 
profundă și firească emoție, permi- 
teți-mi să-mi reafirm nețărmurita 
bucurie și deosebita satisfacție de a 
vă avea din nou în mijlocul nostru, 
pe dumneavoastră, fiu drag al po
porului român, și să vă aduc salutul 
cald, muncitoresc al miilor de anga
jați — români, maghiari și de alte 
naționalități — care muncesc la în
treprinderea de mașini-unelte cu 
nume atît de simbolic și plin de sem
nificație : „înfrățirea".

In spiritul exigentelor formu
late în expunerea dumneavoastră 
la recentul Congres al educației 
politice și al culturii socialiste, culti
văm cu consecventă, în colectivul nos
tru și cu deosebire în rîndul tinerilor, 
care reprezintă aproape 70 la sută 
din numărul angajaților, virtuțile și 
trăsăturile înaintate ale muncitorului 
comunist, spiritul revoluționar, mun
citoresc, așa cum ne învățați mereu, 
zi de zi, dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general.

Vă asigurăm că. sub conducerea ne
mijlocită a organelor și organizațiilor 
de partid, vom acționa cu fermitate 
pentru transpunerea în viață a pro
gramului stabilit în timpul vizitei, că 
vom milita neobosit pentru valorifi
carea cu maximă eficiență a poten
țialului uman și material de care dis
punem, în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului, a prevederilor 
cincinalului revoluției tehnico-știin
țifice. Exprimăm încă o dată întrea
ga noastră adeziune la înțeleaptă po
litică internă și externă a partidului 
și statului.

In numele celor ce muncesc la în
treprinderea „Miorița" a luat apoi 
cuvîntul Irina Farkas, secretar al cor 
mitetului de partid. J
(Continuare in pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL CLUJ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, »e- 

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, cu tovarășii 
Manea Mănescu, Janos Fazekas, Ilie 
Verdet și Ion Ioniță, au făcut, vi
neri. 18 iunie, o vizită de lucru în 
județele Cluj și Bihor.

Cu sentimente de dragoste și înal
tă prețuire l-au primit locuitorii a- 
cestor străvechi plaiuri românești 
pe secretarul general al partidului, 
exprimîndu-și bucuria de a se întîlni 
din nou cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cetățeni de toate vîrstele și pro
fesiile — români, maghiari, germani, 
care conviețuiesc în frățească armo
nie. luptînd și muncind in numele 
unor idealuri și aspirații comune — 
au transformat etapele vizitei de lu
cru într-o succesiune de impresio
nante manifestări ale unității și 
coeziunii de nezdruncinat a între
gului nostru popor în jurul Partidu
lui Comunist Român, al secretarului 
său general. Ei au dat glas senti
mentelor de profund patriotism re
voluționar ce-i animă, și-au reafir
mat. și cu această ocazie, voința 
fermă, unanimă, de a-și pune toate 
energiile și capacitățile în slujba rea
lizării neabătute a hotărîrilor Con
gresului al XI-Iea. a Programului 
partidului, spre a înălța patria lor 
comună. România socialistă, pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Desfășurată la scurtă vreme după 
încheierea Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, 
vizita a oferit oamenilor muncii 
din județele Cluj și Bihor — 
județe cu frumoase tradiții cultural» 
și o bogată viață spirituală contem
porană — posibilitatea de a-și ma
nifesta, o dată in plus, hotărirea de 
a nu-și precupeți eforturile pentru 
edificarea unei spiritualități pătrun
se de înalte idealuri revoluționare, 

Aceste ginduri și sentimente, a- 
ceastă hotărîre aveau să-și găsească o 
pregnantă expresie în primirea en
tuziastă făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sosirea în municipiul 
Cluj-Napoca, ca și pe întreaga durată 
a vizitei.

Zeci de mii de clujeni, aflați la 
aeroport și pe marile artere ale ora
șului, au întimpinat într-o atmos
feră sărbătorească pe secretarul ge
neral al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au fost salutați, la coborîrea 
din avion, cu deosebită căldură de 
tovarășul Ștefan Mocuța, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, de reprezentanți ai or
ganelor județene și municipale d« 
partid și de stat, de personalități ale 
vieții științifice și culturale clujene,

O gardă, formată din ostași, precum 
și din membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregătire mi
litară a tineretului, a prezentat ono
rul. A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

în semn de stimă și aleasă ospita
litate, bătrîni și tineri, în pitorești 
costume naționale, l-au poftit pe 
secretarul general, pe ceilalți oaspeți 
să guste din piine cu sare, din ploș- 
tlle cu vin. Pionieri au oferit bu
chete de flori.

în uralele și ovațiile mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu și to
varășul Manea Mănescu au luat loc 
într-o mașină deschisă, îndreptîn- 
du-se spre municipiul Cluj-Napoca, 
unul din principalele centre econo
mice și spirituale ale României so
cialiste.

Drumul spre cel dintîi obiectiv al 
vizitei continuă în aceeași atmosferă 
sărbătorească. populația orașului 
scandînd cu înflăcărare numele parti
dului și al secretarului său general.

Prima întîlnir» de lucru are loc pe 
platforma industrială „So- 
meȘ-NOrd". Aici> secretarul ge
neral al partidului este întîmpinat de 
tovarășii loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, Va- 
sile Bumbăcea, ministrul construc
țiilor industriale, de membri ai con
ducerii consiliilor populare județean 
și municipal.

Se discută, la fața locului, cu cadre 
de conducere din ministerul de re
sort, cu organele locale de partid și 
de stat, cu specialiști din întreprin
deri și unități de cercetare și pro
iectare, probleme privind amplasarea 
pe platformă a noi unități înscrise 
în planul de investiții al actualului 
cincinal. Sînt analizate, totodată, 
măsurile întreprinse de organizațiile 
de partid, de conducerile întreprin
derilor, pentru mai buna valorifi
care a capacităților de producție 
existente și a fondului de timp, pen
tru îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, gospodărirea 
judicioasă a materiilor prime și ma
terialelor.

Tovarășul Nicolae Beuran, vice
președinte al consiliului popular ju
dețean, prezintă platforma industria
lă „Someș-Nord". perspectivele de 
dezvoltare ale acesteia, menționînd 
că prin transpunerea în practică a 
indicațiilor privind comasarea între
prinderilor și a utilităților comune 
suprafața zonei industriale a fost 
redusă cu circa 40 la sută. S-a arătat 
că municipalitatea a avut grijă ca, 
prin regularizarea rîului Someș, în 
zona orașului, să recupereze întreaga 
suprafață de teren ce va fi ocupată 
de noile construcții industriale.

în continuare, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini înfățișează 
macheta și planurile de extindere a 
unităților existente în platformă și 
de construcție a unei noi și impor
tante capacități — întreprinderea de 
utilaj greu. Prin realizarea acestui 
obiectiv — care în prima etapă va 
cuprinde o unitate pentru produce
rea de utilaje tehnologice destinate 
sectoarelor calde, o turnătorie de 
fontă și de oțel — construcția de ma
șini va deveni, pînă în 1980. ramura 
preponderentă în industria județului 
Cluj.

Studiind cu deosebită atenție ma
cheta noului obiectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă ca in 
profilul acestuia să fie inclus și un 
laminor menit să satisfacă necesarul 
de piese al întreprinderilor din zonă, 
să se asigure o grupare mai judici
oasă a halelor și depozitelor de ma
teriale.

Se cere proiectanților, constructo
rilor ca noile hale să fie realizate cu 
materiale de construcție mai ușoare 
și într-o concepție care să asigure 
mai multă lumină, să fie mai fru
moase.

Cei prezenți îl invită pe secretarul 
general al partidului să pună, sim
bolic, fundamentul viitoarei între
prinderi. în aplauzele și uralele 
constructorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu toarnă prima cantitate de 
beton în fundația noii unități. în a- 
celași timp este dezvelită o placă pe 
care sînt înscrise cuvintele : „în pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, astăzi, vi
neri, 18 iunie 1976, a început con
strucția întreprinderii de utilaj greu 
din municipiul Cluj-Napoca". Secre
tarul general al partidului și-a 
exprimat dorința ca în 1978 să 
participe la inaugurarea primelor 
capacități ale întreprinderii. Toți fac
torii de răspundere îl asigură că vor 
lua măsurile cuvenite pentru ca peste 
doi ani primele instalații ale unității 
să intre în circuitul productiv.

La întreprinderea de caza-

Nicolae Ceaușescu este informat că, 
prin folosirea intensă, judicioasă a 
capacităților și utilajelor, prin perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație și 
introducerea unor metode și procedee 
moderne de debitare, croire și sudu
ră, unitatea lucrează la parametrii 
prevăzuți.

Directorul unității, Gheorghe Pardi, 
arată că, potrivit sarcinilor trasate, 
în centrul atenției specialiștilor, a în
tregului colectiv au stat asimilarea, 
diversificarea și sporirea producției 
de agregate termice cu randamente 
superioare și consum redus de com
bustibil. De la ultima vizită, din oc
tombrie 1973, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost introduse în fa
bricație 28 tipuri de cazane de 
abur și pentru apă caldă și fierbinte 
de diferite capacități, care utilizează 
combustibil lichid, gazos sau solid. 
Cazanele realizate se situează prin 
randamentul lor la nivelul celor mai 
bune produse de acest fel pe plan 
mondial.

Tinăra unitate clujeană a asimilat 
și introdus în fabricație mai mult de 
30 tipuri de arzătoare la parame
tri similari cu ai produselor, de aceas
tă natură realizate de firme cu o bo
gată experiență în acest domeniu.

Secretarul general al partidului in
dică să fie introduse cît mai repede 
în fabricație de serie game variate 
de pompe speciale rezistente la sub
stanțe deosebit de corozive, de doza
toare realizate de Institutul de cerce
tări și proieptări echipamente termo- 
energetice, filiala Cluj-Napoca, echi
pamente de înaltă tehnicitate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
este înfățișat, și aici, planul de dez
voltare a întreprinderii pe perioada 
1976—1980, extindere ce va duce la 
dublarea producției. îndeosebi prin 
creșterea și diversificarea fabricației 
de cazane <jpre să folosească cărbu
nele pentru producerea energiei ter
mice.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat colectivul pen
tru succesele obținute. S-a arătat în 
același timp că în perspectivă mai 
sînt încă multe de făcut pentru ridi
carea în continuare a eficienței în
tregii activități a unității.

„Sinterom" - nume de rez<” 
nanță în economia județului și în in
dustria românească a construcțiilor de 
mașini — a fost a doua unitate înscri
să in programul vizitei de lucru. 
Concepută să realizeze unele repere 
necesare industriei de autovehicule, 
în special bujiile pentru diversele 
motoare fabricate în țară, întreprin
derea și-a îmbogățit în ultimii ani 
profilul. Trecînd la fabricarea produ
selor sinterizate, unitatea clujeană a 
jucat și joacă un rol de pionierat în 
acest domeniu cu largi aplicații, pro- 
movînd unele din cele mai noi telj- 
nologii de prelucrare a metalelor.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost, și aici, primită cu 
bucurie, toți cei ce muncesc în mo
derna întreprindere manifestîndu-și 
sentimentele de dragoste și stimă pe 
care le poartă secretarului .general al 
partidului.

Directorul întreprinderii. Carol 
Hertl, a înfățișat modul cum au fost 
aplicate în practică indicațiile trasate 
la precedenta vizită, rezultatele obți
nute de unitate în domeniul lărgirii 
și diversificării gamei sortimentale a 
produselor sinterizate. în discuția cu 
ministrul industriei construcțiilor'de 
mașini, cu ceilalți specialiști din în
treprindere au fost analizate cîteva 
din avantajele sinterizării produ
selor. în acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de 
apreciere la adresa strădaniei colecti
vului de a asimila în fabricație o cit 
mai variată gamă de sortimente — 
efort care s-a materializat, numai în 
anul trecut, prin producerea a peste 
100 de repere noi cu înalte perfor

manțe tehnologice. De altfel, dina
mica producției de piese sinterizate 
— căror folosire în diversele ra
muri industriale s-a lărgit considera
bil, cu avantaje nete în planul efi
cienței tehnologice și economice — 
a cunoscut o creștere de aproape 32 
la sută. Discutînd cu specialiștii pre- 
zenți planurile de perspectivă, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca 
cercetarea și proiectarea să țină cont 
de vastele posibilități pe care industria 
constructoare de mașini le oferă uti
lizării reperelor din domeniul meta
lurgiei pulberilor, să abordeze teme 
legate direct de îmbunătățirea carac
teristicilor tehnice ale produselor rea
lizate pe această cale, să inițieze pro
cedee tehnologice din ce în ce mal 
moderne. Secretarul general al parti
dului a arătat că se impune automa
tizarea mai intensă, atît a procese
lor de producție, cît și a controlului, 
astfel îneît să se sporească producti
vitatea și eficiența muncii. în acest 
context, au fost apreciate acțiunile 
de cooperare cu specialiștii Institu
tului politehnic din Cluj-Napoca. cu 
cei ai unor institute de cercetare. S-a 
recomandat, de asemenea, ca labora
toarele politehnicii, unde se fac cer
cetări în domeniul sinterizării, să fie 
aduse în incinta unității și s-a subli
niat importanta desfășurării concomi
tente a cercetării și proiectării cu rea
lizarea și experimentarea produsului.

în acest cadru s-au analizat și pro
iectele noilor obiective prevăzute a 
se realiza aici, recomandîndu-se ca 
viitoarele investiții să țină seama de 
necesitatea producerii unor piese și 
pulberi care să elimine importuri 
costisitoare. Studiind amplasarea a- 
cestor obiective, cu deosebire a fabri
cii de contacte sinterizate pentru apa
ratură de joasă tensiune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că se 
impune o unificare a halelor viitoare 
cu cele existente, atît pentru folosi
rea cît mai rațională a spațiilor, cit 
și pentru asigurarea celor mai bune 
fluxuri tehnologice. De asemenea, să 
se acționeze în continuare pentru 
sporirea și diversificarea fabricației 
de produse sinterizate.

întîmpinat apoi de sutele de stu- 
denți și cadre didactice cu vii 
aclamații și urale, cu scandări 
„Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu 
și poporul", secretarul general al 
partidului a făcut următorul popas 
la atelierele de producție ale Insti
tutului politehnic, conceP«te> 
proiectate și executate cu forțe pro
prii de colectivul acestei prestigioase 
unități de învățămînt superior.

Au venit în întîmpinare Suzana 
Gâdea, ministrul educației și învăță- 
mîntului, prof. dr. docent Bazil Popa, 
rectorul institutului politehnic, alți 
cunoscuți oameni de știință din în- 
vățămîntul tehnic clujean.

S-au vizitat atelierele de mecanică 
și electrotehnică, unde studenții lu
crează cu mașini și utilaje pe care 
le vor folosi și în producție. Pe par
cursul vizitei, gazdele au arătat că 
din producția planificată anul acesta 
pentru întregul institut, cea mai 
mare parte se realizează în aceste 
ateliere, în cadrul contractelor cu di
ferite întreprinderi. A fost prezen
tată apoi o sugestivă expoziție cu- 
prinzînd cîteva din principalele ti
puri de produse realizate. în concep
ție proprie, de cadre didactice și 
studenți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
S-a interesat dacă lucrările de diplo
mă ale studenților sînt axate pe re- 
zolvarea unor probleme concrete din 
întreprinderi. Conducerea institutului 
a informat că, prin legarea directă eu 
sarcinile practice ale producției, lu
crările de diplomă s-au dovedit un 
mijloc eficient de accelerare a inte
grării invățămintului cu cercetarea 
și producția. S-a accentuat asupra 
faptului că activitatea productivă și 
de cercetare permite perfecționarea 
continuă a pregătirii celor 4 250 de 
tineri care, la cursuri de zi’ și serale,

la facultățile de ingineri și subingi- 
neri, studiază la ora actuală in ca
drul Politehnicii din Cluj-Napoca.

Exprimînd aprecierea pozitivă pen
tru cele văzute, tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat necesitatea 
intensificării procesului de transfor
mare a fiecărei facultăți într-un pu
ternic centru instructiv-educativ și, 
totodată, unitate de producție și cer
cetare, îmbinîndu-se tot mai strins 
munca didactică cu cea de educație 
comunistă, de modelare a unor spe
cialiști cu înaltă competentă, devo
tați trup și suflet patriei și parti
dului.

Ultimul obiectiv vizitat a fost 
Universitatea „Babeș-Bo- 

instituție ce se impune, în
universul spiritualității noastre, ca un 
simbol al pregătirii și creației științi
fice puse în slujba patriei noastre so
cialiste. 12 000 de studenți — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — îi populează anual amfitea
trele.

Mii de oameni ai muncii, studenți, 
elevi — români, maghiari și de alte 
naționalități — într-un deplin con
sens de gînduri și de simțăminte,

flanchează pe ambele laturi străzile 
pe care se îndreaptă coloana de ma
șini. în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat vin membrii 
biroului senatului universitar, in 
frunte cu rectorul, acad. Ștefan Pas- 
cu. Corurile studențești execută cîn- 
tecul „Poporul, Ceaușescu, România", 
expresie a dragostei pe care o poar
tă întreaga națiune secretarului nos
tru general. Se aclamă pentru partid, 
pentru conducerea sa încercată. To
varășului Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu li se înmînează, 
în semn de omagiu, buchete mari de 
flori.

Vizitarea universității începe cu 
un preambul semnificativ. în marele 
hol de la intrare a fost amenajată 
o expoziție în care, alături de apara
tura de cercetare creată prin efortul 
comun al cadrelor didactice și al stu
denților, sînt prezentate o serie de 
produse noi, de mare însemnătate 
economică, obținute după patentele 
oamenilor de știință de la Universi
tatea „Babeș-Bolyai". Prorectorul, 
prof. univ. dr. docent Gheorghe Mar- 
cu, înfățișează mostre dintr-o serie

de produse destinate Industriei șl 
activității de cercetare. Tot aici s-a 
amenajat o expoziție de lucrări și tra
tate din diferite domenii ale cunoaș
terii în care oamenii de știință din 
acest centru au dobindit notorietate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
oaspeți sînt invitați în muzeul de 
mineralogie. Trei generații au mun
cit pentru a aduna una dintre cele 
mai complete colecții de minereuri 
din cîte avem în țară. Prezentînd-o, 
conf. univ. dr. Ion Mureșanu scoate 
în evidentă faptul că studenții de 
la Facultatea de geologie contribui» 
activ la lărgirea ei, lucrează alături 
de profesori la descoperirea. In toa
te zonele tării, de noi surse de ma
terii prime și materiale.

S-a vizitat apoi laboratorul da 
corp solid al Facultății de fizică.

Apreciind pozitiv rezultatele obți
nute pînă acum ca urmare a res
pectării tot mai riguroase a princi
piului eficienței — învățămînt-cerce- 
tare-producție — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îndeamnă ca drumul 
început să fie continuat, să se gă
sească noi căi și noi soluții pentru 
aprofundarea lui.

Marea adunare populară din Cluj-Napoca
(Urmare din pag. a II-a)

tăți, ne exprimăm din suflet marea 
bucurie prilejuită de prezența, aici, 
în inima Transilvaniei, a dumnea
voastră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit exponent al 
convingerilor și aspirațiilor tinerei 
generații.

Este pentru noi o fericită ocazie de 
a vă mulțumi din inimă pentru grija 
cu care ocrotiți permanent tineretul 
patriei, viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste, care are sădit in 
ființa sa un ideal clar de viață, idea
lul comunist.

Exprimîndu-vă, încă o dată, atașa
mentul nostru fierbinte, adeziunea 
deplină la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, vă a- 
sigurăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că tinerii 
municipiului nostru, asemenea între
gului tineret al patriei, înfrățiți în 
gind și faptă, vor face totul pentru 
a contribui cu întreaga dăruire și pu
tere de muncă la realizarea Progra
mului partidului, pentru făurirea co
munismului pe pămîntul României.

în cuvîntul său, profesorul Kovacs 
Iosif, de la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj-Napoca, a spus :

Vă rog să-mi îngăduiți să-mi ex
prim bucuria și recunoștința fierbin
te pentru că ne-ați onorat- vizitîn- 
du-ne universitatea, în care muncim 
cu dăruire, dascăli și studenți — 
români, maghiari și de alte naționa
lități — înfrățiți cu toții în numele 
aceluiași ideal.

Sub conducerea partidului nostru 
comunist, statul asigură tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, posibilitatea de a pune în 
valoare toate capacitățile lor crea
toare, contribuind astfel la cimenta
rea unității moral-politice a întregu
lui popor. Această realitate, expre
sie a dreptății și adevărului istoric, a 
creat, prin; mutica, noastră unită, o 
patrie comună frumoasă. înflori
toare. puternică și independentă, 
cu un deosebit prestigiu pe arena 
vieții internaționale contemporane. 
Cu satisfacție și recunoștință subli
niez și cu acest prilej că. prin solu
ționarea problemei naționale pe baze 
consecvent marxist-leniniste. sub 
semnul deplinei egalități în drepturi 
și al unității tuturor oamenilor mun
cii. Împreună am devenit și sîntem 
creatorii și stăpinii realizărilor noas-

tre în calitate de producători, gospo
dari și beneficiari.

Sarcina noastră, a istoricilor, 
odată, a dascălilor, indiferent de 
ționalitate, este să înțelegem și 
bine chemarea patriei, vocea 
porului stăpîn pe destinele sale, să 
prezentăm conform realității trecutul 
nostru și să educăm tineretul în spi
ritul patriotismului și al internațio
nalismului socialist, să fie gata 
oricînd să apere cuceririle de pînă 
acum și gata să-și dăruiască toată 
puterea de muncă și creație pen
tru înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii. România socialistă.

Mă folosesc de acest plăcut prilej 
— a arătat prof. dr. loan Drăgan, 
prorector al Institutului politehnic 
Cluj-Napoca — pentru ca, în numele 
studenților, cadrelor didactice și al 
tuturor angajaților de la politehnica 
clujeană, să exprim mulțumirile 
noastre sincere pentru condițiile mi
nunate de viață și studiu create 
școlii, pregătirii tineretului.

Institutului politehnic din Cluj-Na
poca. alături de alte institute de în- 
vățămînt din țară, îi revine im
portanta sarcină de a pregăti 
specialiștii de mîine, ingineri, sub- 
ingineri 
conomiei 
organică 
tarea și 
rată de dumneavoastră pentru revo
lutionarea școlii, în general, a spus 
în continuare vorbitorul, a creat un 
climat nou, favorabil desfășurării 
întregului proces de învățămînt la 
un nivel sporit de calitate. Așa cum 
ați putut constata și în vizita de azi, 
am construit și dat în folosință mai 
multe ateliere de producție, iar al
tele sînt în curs de construcție. Mul- 
tumindu-vă din 
tru contribuția 
ceste frumoase 
portăm totodată că pe linia pe 
am pornit ne îndreptăm tot 
mult spre a fi ceea ce dumneavoas
tră ne cereți, ca „fiecare facultate să 
devină un puternic centru de învă
țămînt și, totodată, un laborator de 
cercetare și o uzină de producție".

Exprimînd dorința împărtășită de 
toți cetățenii județului și ai munici
piului. tovarășul Ștefan Mocuța 
a rugat pe tovarășul Ni CO 1(16
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Ceaușescu să ia cuv!ntul-
Cuvîntarea secretarului general al 

partidului este urmărită cu deosebi
tă atenție, cu larg interes, cu de

plină satisfacție și aprobare, ea fiind 
subliniată, in repetate rinduri, eu 
Îndelungi și entuziaste aplauze.

Aprecierile și îndemnurile însu- 
Cetitoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu găsesc — și de această 
dată — un profund ecou In conști
ința și sufletul celor ce muncesc pe 
cuprinsul județului Cluj. care, pe 
deplin conștienți de marile răspun
deri ce le revin, își reafirmă hotă
rirea de a merge neabătut pe dru
mul luminat de partid, drumul 
socialismului și comunismului, al 
fericirii întregului nostru popor.

Făcîndu-se ecoul acestor simță
minte, primul secretar al comitetu
lui județean al P.C.R., adresîndu-se 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
apus :

Vă rog să-<mi Îngăduiți să dau glas 
glodurilor și sentimentelor partici- 
panților la această adunare popu
lară. ale comuniștilor, ale tuturor lo
cuitorilor județului Cluj, de înaltă 
recunoștință și aleasă mulțumire 
pentru aprecierile, orientările și in
dicațiile date în timpul vizitei de lu
cru și în importanta dumneavoastră 
cuvîntare.

Vă încredințăm că vom depune 
toată priceperea și energia noastră 
pentru a realiza obiectivele stabilit» 
de conducerea partidului, astfel îneît 
Clujul să devină un puternic centru 
industrial al țării.

Profund atașați cauzei socialismu
lui, uniți mai puternic decît oricînd 
în jurul Partidului Comunist Român, 
în frunte cu dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Cluj vă vor urma neclintit 
în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți 
pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii — România socialistă, pentru 
triumful păcii și colaborării într» 
popoare.

în vasta piață răsună din nou a- 
clamații entuziaste pentru partid șl 
secretarul său general, pentru 
România socialistă, pentru minu
natul nostru popor. Se scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Sînt momente emoționante, care 
exprimă, cu forța celei mai vii reali
tăți, comunitatea de gînduri și năzu
ințe dintre partid și popor, coeziunea 
indestructibilă a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — în jurul Partidului Comu
nist Român și al secretarului său 
general.

CEAUSESCU IN JUDEȚUL BIHOR
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a făcut o vizită in jude
țul Bihor.

Dind glas sentimentelor de profund 
respect și adîncă dragoste pe care 
le nutresc toți locuitorii patriei față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce
tățenii Oradei și ai localităților în
vecinate. aflați în mare număr pe 
aeroportul orașului, unde a aterizat 
avionul prezidențial, au făcut secre
tarului general al partidului o pri
mire plină de căldură.

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat sînt întîmpinați de tovarășul 
Petre Blajovici, prim-secretar al co
mitetului județean al P.C.R., _ pre
ședintele consiliului popular jude
țean. de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. Un grup 
de tinere oferă buchete de flori. După 
datină, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului sînt invitați să gus
te din piinea ospitalității și plosca 
de vin. Exprimîndu-și bucuria de a-1 
revedea pe secretarul general al 
partidului, bihorenii aclamă îndelung, 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul". Un grup de 
tineri interpretează frumoase dansuri 
populare românești și maghiare.

Părăsind aeroportul, coloana ofi
cială se îndreaptă spre municipiul 
Oradea, pe șoseaua care străbate cim- 
pia fertilă a Crișurilor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face un prim po
pas chiar la marginea unui lan 
de grîu, unde se interesează de starea 
vegetației.

Ajungînd la Oradea, coloana s-a 
îndreptat spre întreprinderea 

Aflîndu-se într-o
secretarul general

lectivul de la „înfrățirea" — nume 
ce simbolizează unitatea de gind și 
faptă a tuturor bihorenilor, fie ei ro
mâni sau maghiari — a cîștigat în a- 
cest domeniu pretențios o bună expe
riență.

Apreciind aceste dovezi concrete 
ale spiritului patriotic, revoluționar 
al muncitorilor și specialiștilor În
treprinderii, secretarul general al 
partidului adresează, în încheiere, 
călduroase felicitări colectivului oră- 
dean pentru realizările sale și îi re
comandă să persevereze în continua
re în materializarea neintîrziată a
programului de sporire și moderni
zare neîntreruptă a producției.

însușindu-și pe deplin aceste reco
mandări, gazdele dau asigurări se- • 
cretarului general al partidului că, așa 
cum au făcut-o întotdeauna, le vor 
înfăptui și de data aceasta întocmai.

Următorul popas al vizitei are loc 
la întreprinderea de acce
sorii pentru mijloace de 
transport Faptul în sine conține 
multiple semnificații. Aici se fabri
că amănuntele mai modeste, dar de 
neînlocuit, din componența autovehi
culelor, vagoanelor, locomotivelor, 
vapoarelor.

în cursul vizitei a reținut atenția 
evoluția gradului de tehnicitate și a 
fineței produselor realizate. Prin pre
cizia prelucrării metalului, ele sînt 
comparabile cu cele ale mecanicii 
fine.

în timp ce se parcurg diferitele sec
ții ale unității, gazdele înfățișează 
date și exemple privind calificarea 
oamenilor, formarea unui nucleu

„înfrățirea".
mașină deschisă, .. . _
al partidului, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul Manea 
Mănescu răspund cu prietenie entu
ziastei primiri pe care o fac orăde- 
nii, aplauzelor și ovațiilor neîn
trerupte ale localnicilor.

Directorul întreprinderii „înfrăți
rea", inginerul Emil Mărgineanu, ex
primă satisfacția colectivului de a pu
tea raporta că indicațiile pe care Ie-a 
dat secretarul general al partidului 
cu prilejul precedentei sale vizite în 
întreprindere au fost înfăptuite.

Prezentind, în fața imensei hal» 
monobloc ridicate în acești ani, prin
cipalele produse ale întreprinderii, 
gazdele subliniază, in același timp, 
că modernizarea producției și-a gă
sit reflectarea corespunzătoare și în 
îmbunătățirea indicatorilor- calitativi.

muncitoresc, cu specialiști bine pre
gătiți.

La ieșirea din hala principală, 
muncitorii fac o puternică manifes
tare de dragoste și stimă secretaru
lui general al partidului.

Pe platoul din fața întreprinderii 
are loc o discuție de lucru cu con
ducerea întreprinderii.

Inginerul Gheorghe Măduța, di
rectorul I.A.M.T., raportează secre
tarului general al partidului că în
treg colectivul unității este hotărit 
să îndeplinească în bune condiții 
sarcinile sporite ale actualului cin
cinal, corelat cu dezvoltarea deose
bită ce se prevede pentru produce
rea mijloacelor de transport. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu atrage aten
ția să se acorde o atenție deosebită 
calității și aspectului estetic al pie
selor și subansamblelor fabricate 
aici, pentru a se asigura, în toate 
privințele, competitivitatea produse
lor fabricate în România.

Dialogul continuă apoi la între
Este remarcat, de asemenea, ca deo

sebit de meritoriu faptul că multe 
dintre complexele utilaje aflate as
tăzi în nomenclatorul întreprinderii 
au fost concepute și proiectate chiar 
de specialiștii de aici. De altfel, co

prinderea de alumină,în fa,a 
machetelor municipiului Oradea și a 
zonelor industriale, în fața planurilor 
de sistematizare a altor localități din 
județ. Se relevă aici că indicațiile 
secretarului general al partidului în

acest domeniu au constituit pentru 
specialiști un program concret de 
lucru pentru punerea în valoare a 
tuturor resurselor umane și materia
le din județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat, in cadrul discuției cu pri
mul, secretar al comitetului județean 
de partid, cu ministrul metalurgiei, 
ministrul construcțiilor de mașini, 
cu membri ai conducerii altor minis
tere economice, asupra concepției 
care a stat la baza structurării plat
formelor industriale de aici. Bene
ficiind de un mare volum de inves
tiții, industria județului se va imbo- 
găți în acest cincinal cu peste 20 de 
unități noi importante.

Se subliniază că in urma recoman
dărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, forurile locale, 
împreună cu ministerele de resort, 
cu institutele de proiectări au revi
zuit planurile inițiale de organizare 
a zonelor industriale, astfel incit a- 
cestea' să se integreze armonios în 
sistematizarea generală a munici
piului, să se asigure restrîngerea 
suprafețelor de amplasare. Pentru o 
mai eficientă folosire a spațiilor și 
dotărilor pe platforma de vest, uni
tățile au fost grupate pe profile, 
ceea ce permite o mai bună coope
rare între întreprinderi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de soluțiile 
tehnice adoptate și cere să se aplice 
procedee și tehnologii moderne, care 
necesită consumuri reduse, care con
duc la o înaltă eficiență. Secretarul 
general al partidului apreciază per
spectivele de dezvoltare a întreprin
derii mecanice, care va deveni unul 
din centrele puternice de produ
cere a utilajelor pentru agricultură 
și recomandă specialiștilor ca și în 
cazul celorlalte unități industriale 
să elaboreze planuri de perspectivă 
în ceea ce privește creșterea pro
ducției și modernizarea profilului 
fabricației.

Secretarului general al partidului 
îi sînt prezentate unele detalii de 
sistematizare a cartierelor munici
piului Oradea, a altor localități din 
județ, printre care Ținea și Valea 
lui Mihai.

întreprinderea chimică
Sinteza" — următoarea etapă a 

vizitei. în cursul întilnirii cu chi- 
miști, proiectanți, cercetători, cu ca
dre din conducerea centralei de spe
cialitate se reliefează preocuparea 
existentă pentru sporirea gamei bu
nurilor de larg consum — care ocu
pă un loc important in nomenclato
rul unității.

O atenție deosebită se acordă pro
ducerii unui număr sporit de pesti
cide pentru nevoile agriculturii. în 
context, se arată că toate produsele 
realizate aici au la bază tehnologii 
moderne, de mare eficiență, elabo
rate și perfecționate în cadrul In

stitutului central de cercetări chi
mice. Colaborarea dintre intreprin- 
derea „Sinteza" 'ei institutul de cer
cetări de profil este deosebit de 
strinsă.

în acest cadru, acad, doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, directorul ge
neral al Institutului central de cer
cetări chimice, se interesează despre 
modul de aplicare a unor programe 
de cercetare in întreprindere. în spe
cial de stadiul de execuție a unei in
stalații de pesticide ce va intra cu- 
rind in funcțiune.

în cadrul discuției cu specialiștii, 
secretarul general al partidului apre
ciază calitatea produselor obținute 
aici, modul armonios de integrare a 
cercetării și producției și pune în
trebări cu privire la preocupările de 
valorificare a materiilor prime indi
gene. Gazdele arată că, pe baza re
zultatelor obținute in compartimen
tele de cercetare, anul acesta se va 
încheia asimilarea întregii game de 
materii prime și auxiliare necesare 
producției, așa incit. începind cu 
anul viitor, cheltuielile valutare la 
acest capitol vor fi eliminate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu feli
cită călduros întregul colectiv de 
muncă al întreprinderii, pe cercetă
torii și proiectanții care au contri
buit la obținerea acestor frumoase 
rezultate și le urează noi succese și 
pe mai departe.

Coloana oficială traversează apoi 
municipiul Oradea, indreptîndu-se 
spre Băile Felix. De-a lungul tra
seului. un adevărat culoar viu, mii 
și mii de cetățeni aplaudă și scan
dează pentru patrie și partid, pen
tru unitatea tuturoi- fiilor țării în 
jurul partidului, al secretarului său 
general.

Trecerea în revistă a impe
tuoasei dezvoltări din ultimii ani 
a acestei stațiuni, a serviciilor pri
vind tratamentul, cazarea și masa — 
efectuate de un personal cu calificare 
superioară — precum și prefigurarea 
perspectivelor de dezvoltare a sta
țiunii pentru valorificarea rit mal 
deplină, în interesul oamenilor mun
cii, a bogăției subsolului au consti
tuit obiectul analizei efectuate in 
fața schiței de sistematizare expuse 
în cadrul modernului complex sa- 
natorial al U.G.S.R.

Apreciind proiectele Întocmite pen
tru valorificarea acestor prețioase 
resurse naturale, secretarul general 
al partidului a recomandat, în dis
cuția pe care a purtat-o aici cu Ion 
Cosma, ministrul turismului, cu spe
cialiștii organelor județene de resort, 
să se grăbească ritmul de realizare 
a lucrărilor.

Pretutindeni pe parcursul vizitei, 
bihorenii l-au înconjurat cu dragoste 
și stimă pe secretarul general. în 
aceste manifestări și-a găsit o ex

presie pregnantă recunoștința oame
nilor muncii de aici pentru preocu
parea statornică a partidului nostru.

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea armonioasă a tuturor 
zonelor patriei, pentru asigurarea

în practică a egalității în drepturi a 
tuturor cetățenilor țării, indiferent de 
naționalitate.

Marea adunare populară de la Oradea
(Urmare din pag. a IlI-a)

Politica științifică a partidului nos
tru, de repartizare rațională a for
țelor de producție pe întreg teritoriul 
țării — a spus vorbitoarea — și-a gă
sit reflectarea și în dezvoltarea ra
pidă de la an la an a județului Bihor. 
Numai întreprinderea noastră a be
neficiat în cincinalul pe care l-am 
încheiat de curînd de un important 
volum de investiții, creîndu-se în a- 
cest fel peste 1 300 noi locuri de 
muncă ocupate de femei, multe an
gajate pentru prima oară în pro
ducție.

Avind condiții optime de lucru și 
de viață, egale pentru toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, răspunzînd prin fapte grijii pe 
care ne-o acordă partidul, am reușit 
să realizăm cincinalul cu 10 luni îna
inte de termen.

Ca participantă la Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste, 
ascultînd impresionanta dumneavoas
tră expunere, am înțeles cît de nece
sar este să ne ocupăm de oameni, de 
educația lor în spiritul eticii și echi
tății socialiste, al umanismului socia
list. Ca mamă și cetățeană a Româ
niei socialiste, în calitatea mea de 
comunist, am fost profund emoțio
nată de omagiul adus muncii și ac
tivității pline de abnegație a femeii, 
pentru care doresc să vă mulțumesc 
din inimă și să-mi exprim, totodată, 
sentimentele de profundă recunoș
tință.

Răspunzînd acestei înalte aprecieri, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
la întreprinderea „Miorița" din Ora
dea — în proporție de 90 la sută fe
mei — sînt hotărîți să nu precupe
țească nici un efort pentru a transpu
ne în viață mărețele sarcini ce le 
revin din Programul partidului nostru 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Prof. Iosif Suciu, directorul liceu
lui „Em. Gojdu", a spus în cu
vîntul său :

Doresc să exprim și cu acest pri
lej, din toată inima, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in numele celor 
peste 6 000 de slujitori ai școlii din 
acest județ — români, maghiari și de 
alte naționalități — pe care-i repre
zint. deplina noastră adeziune la po
litica științifică, clarvăzătoare, in
ternă și externă, a partidului și sta
tului nostru, recunoștința profundă 
pentru grija pe care o purtați edu
cării comuniste a tinerei generații, 
dezvoltării și perfecționării continue 
a școlii românești.

Asigur conducerea partidului și 
statului nostru, pe dumneavoastră 
personal, că slujitorii școlii din ju
dețul Bihor, fără deosebire de na
ționalitate. vor lupta cu toată fermi
tatea, capacitatea și puterea de mun
că de care dispun pentru a da viață 
mărețelor idei izvorite din documen
tele Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, din recen
tul Congres al educației politice și 
al culturii socialiste.

Ne angajăm să educăm tineretul 
In spiritul dragostei și respectului 
față de făuritorii bunurilor materia
le, al dragostei nețărmurite față de 
acest pămint strămoșesc, de istoria 
și cultura milenară a poporului nos
tru, de cuceririle revoluționare si 
realizările epocii socialiste, în spiri
tul unității și frăției între toți cetă
țenii acestei patrii.

Studenta Mihaela Bara, secretara 
Consiliului A.S.C. de la Institutul 
pedagogic Oradea, exprimînd bucu
ria pentru vizita pe care o face in 
județul Bihor secretarul general al 
partidului, a spus : Aș dori ca mo
destele mele cuvinte să exprime cît 
pot mai bine dragostea și stima pe 
care v-o purtăm noi, generația tî- 
nără, pentru curajul, demnitatea, pa
siunea și clarviziunea cu care con
duceți destinele țării și ale națiunii 
noastre socialiste.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
asigura că trăim din plin răspun
derea patriotică ce ne revine pentru 
prezentul și viitorul țării, pe care cu 
profunzime științifică îl definește 
programul adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului. Nu există pen
tru noi ideal mai înălțător, mesaj 
umanist mai însuflețitor decît acela 
ai comunistului militant, gata ori
cînd să-și dăruiască tot ce are măi 
bun, întreaga capacitate și putere 
de muncă cauzei socialismului și co
munismului pe pămîntul patriei.

Nu poate fi. cred, angajament mal 
potrivit acestor clipe pe care le 
trăim decit acela de a urma cu per
severență îndemnul vibrant pe care 
dumneavoastră ni l-ați adresat : 
„Gîndiți cutezător, spre largurile 

zării ! 
Să urce națiunea, spre comunism, 

în zbor !“ 
în uralele și ovațiile mulțimii 

ia cuvîntul tovarășul NICOlOB 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu viu inte
res și subliniată în repetate rinduri 
cu îndelungi și însuflețite aplauze, cu 
entuziaste ovații.

în încheierea adunării, adresin- 
du-se tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a spus : Convins că 
exprim sentimentele participanților Ia 
această mare adunare populară, 
ale comuniștilor, ale întregii popu
lații a județului nostru — fără 
deosebire de naționalitate — per- 
mițeți-mi să vă adresez din toată 
inima mulțumirile noastre fier
binți pentru aprecierile pozitive 
făcute la adresa activității organi
zațiilor de partid, a oamenilor mun
cii, pentru prețioasele îndrumări pe 
care ni le-ați dat.

Vă asigurăm că vom trece fără 
întîrziere la transpunerea în practică 
a indicațiilor dumneavoastră, la lichi
darea lipsurilor și neajunsurilor pe 
care le mai avem in industrie. In 
agricultură, in gospodărirea orașelor 
și satelor județului, în celelalte do
menii de activitate.

Vă mulțumim încă o dată pentru 
deosebit de rodnica dumneavoastră 
vizită, plină de prețioase învățămin
te „ pentru activitatea noastră vii
toare.

Să ne trăiți mulțl ani fericiți, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, spr» 
binele și fericirea națiunii noastre so
cialiste !

Trăiască gloriosul Partid Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său 
general — cel mai iubit fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

. ★
Vizita tovarășului Nicola» 

Ceaușescu ia sfirșit într-o atmosferă 
de vibrant entuziasm. Pe aeroportul 
municipiului sînt prezenți mii și mii 
de localnici, care au ținut să expri
me încă o dată recunoștința locuito
rilor județului pentru această vizită 
a secretarului general al partidului, 
pentru grija față de dezvoltarea loca
lităților din această parte a tării.

Președintele republicii trece în re
vistă garda de onoare aliniată pe 
peronul aerogării. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii Socialiste 
România. Grupuri de tineri oferă, 
din nou, buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat.

Răspunzînd cu prietenie manifes
tărilor pline de căldură ale mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îmbarcă la bordul avionului. în timp 
ce toți cei prezenți aclamă cu însu
flețire pentru patrie și partid, pentru 
secretarul general, aeronava prezi
dențială decolează, îndreptîndu-sa 
spre Capitală. (Agerpres)
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Comitetului Central
al Partidului Comunist Român,

• Toate lucrările de întreținere—grabnic încheiate
• Sistemele de irigații să funcționeze zi și noapte

în aceste zile, problemele majore 
care privesc buna desfășurare a acti
vității în agricultură continuă să fie 
executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor și, indeosebi, a prășitului, 
aplicarea udărilor potrivit graficelor 
stabilite, punerea în funcțiune a noi
lor sisteme de irigații, precum și cele 
legate de buna pregătire a campaniei 
de recoltare.

Obiectivul esențial care trebuie să 
concentreze eforturile oamenilor 
muncii de la sate în următoarea săp- 
tămină trebuie sâ-1 constituie înche
ierea lucrărilor de întreținere. în spe
cial la porumb și floarea-soarelui, 
unde creșterea vertiginoasă a plante
lor ar putea ca, în următoarele zile, 
să nu mai permită intrarea in lan a 
mijloacelor mecanice. Subliniem a- 
ceasta, întrucit din datele centrali
zate la ministerul de resort rezultă 
că, chiar și în sudul țării, există 
județe cu mari restanțe la întreține
rea culturilor. Este cazul județelor 
Ialomița, Ilfov, Teleorman, Dolj, 
care nu au încheiat nici măcar pra- 
șila a doua mecanică și unde se în
registrează rămîneri în urmă la pră- 
șitul manual. Aceeași lucrare este 
întîrziată și tn cooperativele agri
cole din județele Timiș, Arad, Me
hedinți ș.a. Comandamentele comu
nale au datoria să acționeze cu și 
mai multă energie în vederea orga
nizării temeinice a muncii la între
ținerea culturilor, astfel încît aceas
tă lucrare să fie încheiată pină la

începerea secerișului in fiecare uni
tate agricolă.

O atenție deosebită trebuie acor
dată efectuării udărilor. Din analiza 
modului în care se desfășoară aceste 
lucrări se desprinde concluzia că pro
gramul săptămînal nu se realizează 
în mod corespunzător, situație de
terminată îndeosebi de neajunsurile 
în organizarea muncii, defecțiunile in 
rețelele de aducțiune, lipsa echipa
mentelor de udare și a forței de 
muncă. Există tendința ca în unele 
județe — Dolj, Olt, Teleorman — sub 
pretextul că ploile ar fi refăcut re
zerva de umiditate, conducerile unor 
cooperative să nu-și însușească și să 
nu execute graficele săptămînale pla
nificate. Or, analizele efectuate de
monstrează că ploile nu au acoperit 
nici măcar o treime din necesarul de 
apă. Probleme se ridică însă mai ales 
în județele afectate de secetă — Tul- 
cea. Constanța, Ialomița și Brăila —

unde, în ciuda deficitului mare de 
apă, există unități care n-au încheiat 
nici măcar prima udare. Din lipsa 
unui sistem organizat de control, în 
unele cooperative agricole nu se asi
gură nici chiar udările de zi, ca să 
nu mai vorbim de cele de noapte.

Sînt exemple care pun în evidență 
grave deficiențe în activitatea de în
drumare și control a organelor agri
cole din județele respective, a coman
damentelor comunale, a tuturor celor 
chemați să răspundă de bunul mers 
al activității în acest sector. Este de 
datoria comandamentelor județene să 
intervină energic și operativ pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri, astfel 
Incit să asigurăm în fiecare unitate, 
la fiecare loc de muncă un spirit de 
ordine și disciplină, să mobilizăm 
toate forțele și mijloacele din comune 
pentru realizarea întocmai a sarcini
lor săptămînale stabilite.

ÎN JUDEȚUL OLT

A început secerișul orzului
în unitățile agricole din sudul ju

dețului Olt lanurile de orz au în
ceput să-și schimbe culoarea în gal
ben intens, semn că a sosit vremea 
secerișului. Primii care au intrat cu 
combinele să strîngă recolta primului 
an din noul cincinal sînt mecanizato
rii și cooperatorii de la Bucinișu. Stu- 
dina, Brastavăț și Vădastra. In urmă-

toarele zile, secerișul va începe și in 
alte unități. Pentru a se grăbi recol
tarea celor peste 90 000 hectare culti
vate cu grîu și orz, în sprijinul me
canizatorilor din județul Olt vor sosi, 
din județele Mureș și Brașov — unde 
secerișul va începe mai tirziu — 100 
combine C—12 și 100 prese de balotat 
paie. (Emilian Rouă).

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dînd glas dorinței fierbinți a tuturor elevilor patriei, a întregului nos

tru tineret, îngăduiți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să adresăm partidului, dumneavoastră personal, cele mai vii și profunde 
mulțumiri, întreaga noastră recunoștință pentru majorarea alocației de hra
nă a școlarilor, elevilor din licee, școli profesionale și post-liceale, a copiilor 
din instituțiile de ocrotire, cuprinsă în hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central ’

Toți elevii și tinerii din 
de alte naționalități, asemeni 
sură o elocventă manifestare 
dul și statul nostru, dumneavoastră personal, 
Ceaușescu, le purtați în permanență tinerei generații, formării sale în spirit 
comunist, revoluționar și patriotic, asigurării celor mai bune condiții de 
muncă, viață și învățătură.

Animați de strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață co
munistă, de înaltul patriotism și consecvența revoluționară cu care conduceți 
partidul și poporul nostru spre cele mai inalte culmi de civilizație și pro
gres, sîntem ferm hotărîti să exprimăm, prin vrednice fapte de muncă, prin 
rezultate tot mai bune la învățătură, în activitatea practică și obștească, 
înțelegerea marilor răspunderi sociale care revin tinerei generații din ho- 
tărîrile Congresului al XI-Iea al Partidului Comunist Român.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, acționînd pentru 
traducerea neabătută în viață a orientărilor și indicațiilor cuprinse în ma
gistrala dumneavoastră expunere la primul Congres al educației politice și 
al culturii socialiste, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist din școli vor 
milita cu hotărîre pentru însușirea temeinică de către fiecare elev a politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, pentru lărgirea continuă 
a orizontului lor de cunoaștere, pentru formarea și consolidarea dragostei și 
respectului față de muncă, pentru a deveni oameni noi — adevărați comu
niști — constructori activi ai obiectivelor Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Ingăduiți-ne, încă o dată, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm din partea tuturor fiilor oamenilor muncii, aflați 
pe băncile școlii, din adincul ființei noastre, sentimentele de profundă gra
titudine și recunoștință, să vă încredințăm că, alături de întregul popor, nu 
vom precupeți nici un efort pentru a contribui la continua înflorire a scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă România.

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

al Partidului Comunist Român.
patria noastră, români, maghiari, germani și 
întregului popor, văd și in această nouă mă- 
a grijii și preocupării părintești pe care parti- 

iubite tovarășe Nicolae

Muncă entuziastă, rezultate
de prestigiu in întrecerea socialistă

LA COMBINATUL 
SIDERURGIC DIN GALAȚI : 

25 000 tone oțel 
suplimentar

Colectivele de oțelari de pe plat
forma Combinatului siderurgic din 
Galafi au ridicat nivelul producției 
de oțel obținute suplimentar față de 
sarcinile de plan, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, la 25 000 
tone. Din această cantitate, aproape 
21 000 tone reprezintă producția peste 
plan obținută în cele două otelării cu 
convertizoare. La realizarea acestui 
important spor de producție a contri
buit substanțial aplicarea unui com
plex de măsuri tehnico-organizatori- 
ce privind asigurarea ritmicității 
producției, eliminarea opririlor 
dentale, grija pentru folosirea 
respunzătoare a utilajelor ș.a. 
Plăeșu).

re în întrecerea socialistă pe anul 
1975, raportează realizarea planu
lui pe primul semestru al anu
lui cu 15 zile înainte de termen. Pînă 
la sfîrșitul lunii iunie vor fi produse 
aici peste prevederile planului 29 009 
metri pătrați țesături tip bumbac, în 
valoare de peste 13 milioane lei. Este 
demn de remarcat că întreaga canti
tate produsă peste plan s-a obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii, indicator realizat în această 
perioadă în proporție de 103,8 la sută. 
De asemenea, planul de export a fost 
depășit cu 2,2 la sută. (Tomori Gâza).

acci- 
co- 

(Dan

din• Un 
județul 
înainte .....
trial. Minerii de la I.M. Baia de A- 
rieș, valorificînd avantajele organi
zării superioare a muncii în subte
ran, extinderii mecanizării, cu efect 
direct în creșterea productivității 
muncii, au realizat sarcinile de plan 
pe perioada amintită cu 19 zile mai 
devreme și prelimină obținerea unei 
producții suplimentare pînă la sfir- 
șitul lunii de peste 7 milioane lei. 
Uzina de preparare a minereurilor 
Baia de Arieș și exploatările miniere 
de la Zlatna și Roșia Montană se si
tuează constant în fruntea întrecerii. 
(Ștefan Dinică).

Cu planul 
semestrial 
îndeplinit

nou colectiv de muncă
Alba raportează îndeplinirea 
de vreme a planului semes-

ÎN INDUSTRIA 
JUDEȚULUI MUREȘ

Bunuri de consum 
peste plan

Unitățile industriei ușoare din ju
dețul Mureș au realizat în perioada 
scursă din acest an o producție su
plimentară în valoare de 37,5 milioa
ne lei, concretizată în 3 000 mp țe
sături, mătase, 4 000* mp stofe, con
fecții în valoare de peste 10 milioa
ne lei, 19 000 perechi mănuși ș.a. An
gajamentele asumate pentru acest 
an in întrecere au fost îndeplinite 
integral de colectivele oamenilor 
muncii de la întreprinderile sighișo- 
rene producătoare de stofe, mătase 
și confecții și de la întreprinderea 
de pielărie și mănuși din Tg. Mu
reș. (Cornel Pogăceanu).

tria mobilei, lacurilor, medicamen
telor, prelucrarea maselor plastice 
ș.a. Noul produs înlocuiește cerurile 
naturale și prezintă caracteristici ca
litative similare cu produsele din im
port. Alte studii au ca efecte creș
terea producției industriale, prin mai 
buna folosire a capacităților de pro
ducție existente. Prin aplicarea aces
tor studii, la I.F.E.T. Focșani se esti
mează un spor anual de producție 
de peste 2 milioane lei, la întreprin
derea de confecții Focșani de 6,6 mi
lioane lei. Sporuri însemnate se vor 
obține pe această cale și la IDSMSA 
Focșani, I.M.C. Odobești, C.P.L. Foc
șani și în alte întreprinderi din ju
deț. (Dan Drăgulescu).

• Harnicul colectiv al între
prinderii textile „Oltul” din Sfîn- 
tu-Gheorghe, care a obținut lo
cul I pe ramura industriei ușoa-

Valorificarea creației 
tehnice proprii

In întreprinderile industriale din 
județul Vrancea se aplică cu succes 
în producție o serie de măsuri care 
pun in valoare creația tehnică pro
prie, rod al cercetărilor unui mare 
număr de ingineri, tehnicieni și mun
citori cu o înaltă calificare profesio
nală. La întreprinderea chimică Mă- 
rășești, de exemplu, s-a organizat 
producția de ceruri de polietilenă — 
produs cu o largă utilitate în indus-

Produse refractare 
cu caracteristici 

superioare
Colectivele de muncitori, ingineri 

și tehnicieni din întreprinderile Cen
tralei industriale pentru produsă re
fractare Brașov au obținut in ulti
ma perioadă importante rezultate pe 
linia asigurării unor produse refrac
tare, necesare sectorului siderurgic, 
care pînă nu de mult se importau. 
La întreprinderea „Siltea" din Turda, 
de pildă, se produc cărămizi speci
ale din silică, cu care se căptușesc 
bateriile de cocsificare. Totodată, 
la întreprinderile de produse re
fractare din Alba Iulia. Comar
nic și Pleașa se realizează un 
nou sortiment de produse refracta
re speciale pentru cauperele cu puț 
exterior de la Combinatul siderur
gic Galati, cărămizi mulitice și co- 
rindonice utilizate la căptușirea a- 
gregatelor care lucrează in regim 
termic foarte ridicat. Prin fabrica
rea tuturor acestor produse in tară 
— și a altora — colectivele între
prinderilor din cadrul Centralei de 
produse refractare Brașov contribu
ie numai în acest an la reducerea 
efortului valutar al tării cu aproape 
25 milioane lei valută. (Nicolae Mo- 
canu).
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Sportivi români in întreceri internaționale FOTBAL

Spectacol de gală al ansamblului de cintece 
si dansuri al Armatei Populare Chineze»

Ansamblul de cintece și dansuri al 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare, care se află intr-un turneu 
în țara noastră, a prezentat vineri 
seara, pe scena Operei române din 
Capitală, un spectacol de gală.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară. Ștefan Voitec, Io
sif Banc, general-colonel Ion Coman, 
ministrul apărării naționale. Aneta 
Spornic, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale. Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Ion Jinga. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai unor mi
nistere. instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de artă și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
numeroși spectatori.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București, Li Iun-ci, atașa
tul militar, aero și naval, membri ai 
ambasadei. Au fost, de asemenea, de 
fată atașați militari acreditați în 
tara noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Spectacolul, care s-a bucurat de 
un deosebit succes, a cuprins mo
mente vocale, instrumentale și core
grafice inspirate din trecutul revo
luționar. din viata și activitatea de 
azi ale poporului și militarilor chi
nezi. precum și cintece patriotice si 
populare românești. Artiștilor oas
peți le-au fost oferite flori din par
tea ministrului apărării naționale.

(Agerpres)

In legătură cu încetarea din viață 
a Alteței Sale Regale prințul moște
nitor Knud Christian Frederik Mi
chael. la Ambasada Danemarcei la 
București au prezentat, vineri, con-

doleanțe tovarășii Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, 
și Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor exte_rne. (Agerpres)

Cronica zilei
Noul ambasador al Indiei la Bucu

rești, S. L. Kaul, a depus vineri di
mineața o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj de felicitare adresat de Excelența Voastră cu ocazia a- 
niversării zilei mele de naștere mi-a făcut o mare plăcere și vă mulțumesc 
sincer pentru bunele urări transmise.

ELISABETA r.

Vizita delegației Academiei de științe 
agricole „V. I. Lenin'7

Vineri dimineața, Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, președintele Academiei de ști
ințe agricole și silvice, și Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, au primit dele
gația Academiei unionale de științe 
agricole „V. I. Lenin" a U.R.S.S.,

condusă de acad. P.P. Lobanov, pre
ședintele academiei.

In cadrul convorbirilor au fost 
abordate aspecte ale colaborării ști
ințifice și noi posibilități de dezvol
tare a conlucrării între academiile 
și institutele de specialitate din cele 
două țări în sprijinul creșterii pro
ducției agricole. (Agerpres)

Plecarea delegației Partidului Socialist
Popular din Spania

Delegația Partidului Socialist 
Popular din Spania, condusă de Râul 
Morodo. secretar general al partidu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită în țara noastră, a pă
răsit vineri la amiază Capitala.

★
La încheierea vizitei întreprinse 

în țara noastră, secretarul general al 
Partidului Socialist Popular din 
Spania, tovarășul Râul Morodo, s-a 
întilnit cu reprezentanți ai presei și 
Radioteleviziunii române. In cadrul 
conferinței de presă, tovarășul Râul 
Morodo a făcut o declarație și a 
răspuns la întrebările ziariștilor.

Exprimindu-și satisfacția pentru 
rezultatele deosebit de fructoase ale 
vizitei, Râul Morodo a subliniat că 
această vizită constituie un început 
foarte pozitiv pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două partide, 
dintre popoarele român și spaniol.

Secretarul general al P.S.P. a dat 
o înaltă apreciere poziției Partidului 
Comunist Român, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de a dez
volta relații cu toate partidele de 
stînga din Spania pe baza respectă
rii dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili linia politică proprie, a inde
pendenței și neamestecului în trebu
rile interne. Această atitudine a 
Partidului Comunist Român, a spus 
el, este excelentă și oferă in mod 
clar ideea unei destinderi mult mai 
ample între țările din Europa de est 
și cea de vest, România fiind prin
tre primele state care ia contact cu 
stînga spaniolă în totalitatea sa.

Referindu-se la mutațiile care s-au 
produs în Spania după moartea lui 
Franco, Râul Morodo a subliniat creș
terea avîntului luptei maselor popu
lare, participarea tot mai accentuată 
a tinerei generații la luptele sociale, 
care determină necesitatea unor 
schimbări profunde în viața politică.

Secretarul general al P.S.P. a arătat 
că astăzi coaliția largă de forțe care 
este Coordonarea democratică con-

La plecare, pe aeroportul Otopenî, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Iosif Uglar, membru al Comitetului 
Politic — 
P.C.R., 
nescu,

Executiv, secretar al C.C. al 
Ghizela Vass și Teodor Mari- 
membri ai C.C. al P.C.R.
★

o adevărată alternativă de 
capabilă să dea răspuns pro- 

este confruntată'
stituie 
putere, 
blemelor cu care 
Spania contemporană. Râul Morodo 
a arătat că partidul său se pronunță 
pentru strîngerea unității cu 
lalte forțe progresiste, 
dul comunist, pentru 
Spania a unui sistem

In continuare. Râul 
exprimat *încrederea 
unei strînse unități și colaborări în
tre socialiști, comuniști și celelalte 
forțe democratice, precizînd că 
Partidul Socialist Popular se numără, 
împreună cu Partidul Comunist, prin
tre fondatorii coaliției de stingă — 
Junta democratică.

Partidul Socialist Popular, a spus 
în continuare Râul Morodo, respinge 
așa-zisul program de reforme anun
țat de guvernul Arias Navarro, fără 
a respinge ideea unor negocieri în 
vederea unor eventuale transformări 
în țară. Deși P.S.P. și Coordonarea 
democratică nu au adoptat o poziție 
în legătură cu referendumul propus 
de guvern — a menționat el — dacă 
în Spania nu va exista garanția tu
turor libertăților publice, inclusiv 
acordarea unei amnistii generale, și 
recunoașterea tuturor forțelor poli
tice fără nici o excepție, Partidul 
Socialist Popular va-milita pentru 
abținere, denunțînd referendumul ca 
o manevră a celor care doresc conti
nuitatea regimului franchist. Obiecti
vul prioritar al stîngii, în general, al 
P.S.P.. în particular, constă într-o 
schimbare politică profundă, care să 
ducă la schimbarea instituțiilor po
litice, la instaurarea și consolidarea 
democrației.

cele- 
inclusiv parti- 
instaurarea in 
socialist.

Morodo și-a 
în realizarea

(Agerpres)

ATLETISM
BELGRAD 18 (Agerpres). — Cea 

de-a 35-a ediție a Jocurilor balca
nice de atletism a început ieri in ora
șul iugoslav Celje, reunind la start 
selecționatele Bulgariei, Greciei, 
României, Turciei și Iugoslaviei.

în prima zi de întreceri, reprezen
tanții României au ciștigat 5 probe : 
Ilie Floroiu — 28T9”52/100 la 10 000 m 
plat (nou record balcanic), Constan
tin Cîrstea — 2,15 m la săritura în 
înălțime. Elena Vintilă — 6.37 m la să
ritura in lungime. Mariana Suman — 
800 m plat în 2’00” 54/100 și Argen
tina Menis — aruncarea discului 
rezultatul de 63,68 m.

Clasamente pe țări : feminin : 
România 35 puncte ; 2. Bulgaria 
puncte ; 3. Iugoslavia 9 puncte ; i. 
Grecia 7 puncte ; 5. Turcia. Mascu
lin : 1. România 36 puncte ; 2. Bul
garia 31 puncte ; 3. Iugoslavia 30 
puncte ; 4. Grecia 29 puncte. între
cerile continuă astăzi.

CICLISM
Proba contracronometru 

din cadrul campionatului 
de ciclism, care a început 
fia, a revenit selecționatei Bulgariei, 
înregistrată pe distanta de 100 km 
cu timpul de 2h 04’03”. Pe locurile 
următoare s-au clasat în ordine : 
România (Mircea Romașcanu, Teodor 
Vasile. Ilie Valentin. Nicolae Savu) 
— 2h 08’27” ; Grecia — 2h 11’37” ; 
Iugoslavia 
2h 17’08”.

selecționata secundă a României a 
întrecut cu scorul de 6—2 (1—1, 0—0, 
1—1, 4—0) formația Bulgariei. Cele
lalte . rezultate : Italia — Cuba 7—2, 
U.R.S.S. (A) — U.R.S.S. (B) 9—3. în 
clasament conduc, neînvinse, prima 
reprezentativă a U.R.S.S. și selecțio
nata secundă a României, cu cite 4 
puncte.

TENIS
turneului internațional de 
la Nottingham se va dis-

cu
1.
32
4.

pe echipe, 
balcanic 

ieri la So-

Grecia
2h 11’56” ; Turcia

HANDBAL
ieri în Capitală, meciul 
handbal dintre echipele 

României 
de 17—16

Disputat 
amical de 
feminine ale U.R.S.S. și 
s-a încheiat cu. scorul 
(10—11) în favoarea sportivelor so
vietice. Cele două formații se vor 
întilni din nou. duminică, la Pitești.

BOX
Selecționata de box (tineret) a tă

rii noastre se pregătește in vederea 
dublei întîlniri cu echipa similară a 
R.D. Germane, care va avea loc in 
zilele de 26 și 28 iunie la Turnu-Sc- 
verin și, respectiv, Orșova. Din lotul 
selecționabililor, pregătit de fostul 
international Ion Monea. fac parte, 
printre alții : N. Șeitan, T. Cercel, 
Fl. Grecescu, C. Badea și N. Grigore.

POLO
In ziua a doua a turneului inter

național de polo pe apă de la Kiev,

Finala 
tenis de ... „
pută între jucătorul român Ilie Năs- 
tase și americanul Jimmy Connors. 
După ce l-a eliminat in „sferturi", 
pe Ismail el Shafei (R.A. Egipt), în 
semifinale Ilie Năstase l-a învins 
cu 7—5. 7—5 pe suedezul Ove Bengt
sson. La rîndul său. Jimmy Connors 
l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe mexi
canul Raul Ramirez.

ȘAH
Partidele din runda a 5-a a turneu

lui internațional de șah de la Manila 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Spasski — Țeșkovski remiză ; 
Polugaevski — Gheorghiu 1—0 ; Pan- 
no — Browne remiză ; Pachmann — 
Mecking 0—1 : Kavalek — Hort re
miză. In clasament conduce 
maestru brazilian Mecking 
puncte. Șahistul român Florin 
ghiu are 2,5 puncte.

Au fosi trase la sorți meciurile din sferturile de finală ale „Cupei României”
Miercuri 23 iunie se vor desfășura, 

pe terenuri neutre, întîlnirile din ca
drul sferturilor de finală ale „Cupei 
României" la fotbal. în urma tragerii 
la sorți, programul jocurilor este ur
mătorul : Sportul studențesc — Uni
versitatea Craiova (la Pitești), Ra
pid — Steaua (la București), C.S.U. 
Galați — A.S.A. Tg. Mureș (la Plo
iești) și F.C. Argeș — F.C. Bihor (o- 
rașul n-a fost încă desemnat). Jocu
rile încep la ora 17.

★
Federația internațională de fotbal 

(F.I.F.A.) a invitat echipa Argenti
nei să participe la turneul olimpic de 
la Montreal în locul selecționatei U- 
ruguayului, care, după cum se știe, 
s-a retras 'din competiție. Forul ar- 
gentinean a declinat invitația. In a- 
ceastă situație, F.I.F.A. a decis ca la 
turneul olimpic să fie invitată echi
pa Columbiei.

♦
Nicolae Ionescu, ministru secretar 

de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, a primit vineri pe Con
stant Helssen. președintele Comite
tului economic belgiano-român.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
evoluția raporturilor economice, po
sibilitățile care există pentru extin
derea și diversificarea acestora, pre
cum și a cooperării bilaterale și pe 
terțe piețe.

Constant Helsseji, care a vizitat 
țara noastră în fruntea unei delega
ții de oameni de afaceri, s-a întilnit, 
zilele trecute, cu reprezentanți ai 
conducerii întreprinderilor românești 
de comerț exterior.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației belgiene au părăsit Capi
tala. fiind salutați la plecare 
man Moldovan, președintele 
rei de Comerț și Industrie, 
și de membri ai Ambasadei 
la București.

lui dramatic din localitate a fost 
deschisă expoziția „Habitat-’76“ și a 
fost lansat un volum de comunicări 
și referate, cuprinzînd cele mai va
loroase contribuții românești la dez
voltarea 
sociale.

cunoașterii fenomenelor bio-

★
Nicolas Georgescu-Roegen, 

Vanderbilt University din
Prof, 

de la 
Nashville (S.U.A.), a ținut vineri, la 
sediul Centrului internațional de me
todologia studiilor pentru viitor și 
dezvoltare, o conferință pe tema 
„Sistemele dinamice și reprezentarea 
evoluției”.

Expunerea a fost urmată de dis
cuții la care au participat oameni de 
știință, economiști, cercetători.

(Agerpres)

vremea

marele 
cu 4 

Gheor- teatre

de Ro- 
Came- 

precum 
Belgiei

★
Vineri a părăsit Capitala președin

tele Camerei de Comerț a Ghanei, 
Kwasi Agbodza. director general al 
firmei ..Ghana Merchands Co Ltd“, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră.

★
Vineri au început la Bacău lucră

rile simpozionului național „Habitat- 
’76". organizat de Centrul de infor
mare al O.N.U. pentru România și 
Comisia națională pentru UNESCO, 
în colaborare cu organele locale, la 
care participă personalități ale cultu
rii și științei românești, membri ai 
Academiei, precum și membri ai Aca
demiei de științe din Ilinois-S.U.A. 
Pe agenda manifestării figurează 36 
comunicări privitoare la noile desco
periri în domeniul așezărilor umane, 
evoluția, intensitatea și psihologia 
vieții contemporane, rolul și locul 
științei, artelor și sportului în socie
tatea modernă, sensuri și forme noi 
în biotip.

Cu același prilej, în holul teatru-

Tlmpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 iunie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate la începutul intervalului în nor
dul țării și. în zona de munte, unde 
vor cădea ploi locale. In celelalte re
giuni, ploile vor avea un caracter Izo
lat. Vlnt moderat, predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 14 grade, 
mai coborîte în prima noapte în de
presiunile din estul Transilvaniei, iar 
maximele între 19 și 29 grade, pe 
alocuri mai ridicate în sudul țării in 
a doua parte a intervalului. In Bucu
rești : Vremea va continua să se în
călzească. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab pînă la moderat.

L O T O
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 18 IUNIE 1976
Extragerea I : 2 7 62 80 72 48 8

29 6
Extragerea a Il-a : 56 11 61 34 26 

49 57 3 65
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

818 722 lei, din care 85 275 lei report.

Delegația militară austriacă a părăsit Capitala
Minierul f^geral, pțntril apărare al 

Republicii Austpjg. Karl Lutgen&oof,-, 
însoțit de delegația militară cu care 
a făcut o vizită oficială în tara noas
tră, a părăsit, vineri după-amiază, 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de genera- 
lul-colonel Ion Coman, ministrul a- 
părării naționale, adjunctii ministru
lui. generali și ofițeri superiori.

Erau de fată Franz Wunderbaldin-

. ,ger, ambasadorul Austriei, și colone- 
oriul GeMata"Zappb'th,- atașatul mili

tar și aero al acestei țări la Bucu
rești.

Au fost, de asemenea, prezent! a- 
tașați militari acreditați în țara noas
tră.

După intonarea Imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Austria, cei doi miniștri 
au trecut în revistă garda de onoa
re aliniată pe aeroport.

Expoziție jubiliară organizată cu prilejul 
centenarului Crucii

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România a lost deschisă 
vineri dimineața expoziția jubiliară 
organizată cu prilejul centenarului 
Crucii Roșii din România. .

Cu acest prilej, general-colonel Mi
hai Burcă, președintele Consiliului 
Național al Societății de Cruce Roșie 
din România, a trecut în revistă acti
vitatea laborioasă desfășurată de a- 
ceastă organizație pentru apărarea 
sănătății oamenilor, contribuția ei la 
dezvoltarea continuă a spiritului de 
solidaritate și întrajutorare umană.

Expoziția, organizată cu sprijinul 
nemijlocit al Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România 
și al Muzeului Militar Central, înmă
nunchează o serie de documente ori-

Roșii din România
ginale, fotocopii, tipărituri, precum șl 
diferite obiecte, unele de o deosebită 
valoare Istorică și muzeistică, care 
oglindesc activitatea desfășurată de 
Crucea Roșie, mai ales în timpul 
unor mari evenimente istorice — cum 
au fost războiul pentru independența 
de stat a României, primul război 
mondial, luptele din timpul insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste, războiul antihitle
rist.

La vernisaj au participat Nicolae 
Nicolaescu, ministrul sănătății, Aurel 
Moga, președintele Academiei de ști
ințe medicale, Constantin Matei, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., generali și ofițeri superiori, 
vechi activiști ai Crucii Roșii.

Simpozion consacrat împlinirii a 100 de ani de la 

moartea poetului revoluționar bulgar Hristo Botev 
La Brăila a avut loc, vineri, un 

simpozion consacrat împlinirii a 100 
de ani de la moartea poetului revo
luționar bulgar Hristo Botev. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit de 
Viorica Cucută, secretar al Comite
tului municipal de partid Brăila. In 
continuare, prof. Nicolae Hartuche, 
cercetător la Muzeul Brăilei, și prof, 
univ. dr. Constantin Velichi, de la 
Universitatea din București, au re
levat tradițiile îndelungate ale prie
teniei dintre popoarele român și 
bulgar, activitatea revoluționară des
fășurată de poetul Hristo Botev, le
găturile sale cu cercurile socialiste 
și progresiste din țara noastră.

In cuvîntul său, Ivan Abagiev, am
basadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, după ce a vorbit despre per-

sonalitatea complexă a poetului re
voluționar Hristo Botev, a evidenți
at relațiile tradiționale de prietenie 
româno-bulgare, care au fost ridica
te pe o treaptă superioară în con
dițiile edificării socialismului. In 
încheiere, vorbitorul a mulțumit 
partidului comunist și Guvernului 
Republicii Socialiste România pen
tru felul în care au fost marcate în 
tara noastră răscoala antiotomană 
bulgară din aprilie 1876 și comemo
rarea lui Hristo Botev.

Manifestarea a fost urmată de un 
recital de poezie din opera lui Hris
to Botev, susținut de actori ai tea
trului municipal „Maria Filotti" din 
Brăila.

(Agerpres)

În cîteva rînduri
Comentind cea de-a doua semifi

nală a Campionatului european de 
fotbal, disputată la Belgrad între e- 
chipele R.F. Germania și Iugoslaviei 
și încheiată cu scorul de 4—2 în fa
voarea jucătorilor vest-germani, co
respondenții agențiilor de presă rele
vă în unanimitate jocul dinamic, cu 
faze dramatice, oferit de cele două 
echipe, joc care timp de 120 minute 
a ținut încordată atenția celor peste 
90 000 de spectatori.

Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Laitila (Finlanda), atletul fin
landez Seppo Hovinen a stabilit cea 
mai bună performantă mondială a 
anului în proba de aruncare a suli
ței : 91,12 m.

„Marele Premiu" al R.F. Germania 
la motocros (clasa 500 cmc), desfă
șurat în localitatea Buern, a fost ciș
tigat de belgianul Roger de Coster 
(„Suzuki"), secundat de olandezul 
Gerrit Wolsink („Suzuki").

• Teatrul Național București 
(sala mare): Să nu-țl faci pră
vălie cu scară — 19,30, (sala 
mică): Comedie de modă veche
— 15, Valiza cu fluturi — 
(sala Atelier): Treptele iubirii
20.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român): Concert sim
fonic. Dirijor: Akeo Watanabe 
(japonia). Solistă: Alexandrina 
Zorleanu — 20.
• Opera Română: Spectacol de 
balet prezentat de Liceul de co
regrafie —
• Teatrul
- 19.30.
• Teatrul 
(premieră)
• Teatrul 
landrar : 
Elisabeta I
• Teatrul Giulești 
74) : întîmplări mai 
mai puțin ridicole —
19.30, (la 
Paharul cu apă — 20.
© Teatrul 
Tăfiase'

paiațe — 19,30, (sala Victoriei): 
Cavalcada comediei
• Ansamblul artistic 
română": Frumoasă 
țară — 18.30.
• Circul București: 
gheață. Spectacol 
Circul Mare din Moscova — 19.30.

— 19,30. 
„Rapsodia 

ești mindră

Circul pe 
susținut de

20.

19.
de operetă: Leonard

Mlc : Rața sălbatică
— 20.
„Lucia Sturdza Bu- 

(sala Grădina Icoanei): 
19,30.

(sala Studio 
mult sau 

CEHOV — 
Parcul Herăstrău) :

satlrtc-muzlcal „C. 
(sala Savoy): Revista cu

cinema
amlnă pronunțarea: 

8,45: 10,45; 13: 15,15;
, EFORIE — 9.15; 11,30; 
18,15; 20.30, FEROVIAR 

13,30: 16; 18,15; 20,30. 
pe autostradă: LU- 
— 9; 11,15; 13,30; 16: 

BUCUREȘTI — 9; 11; 
18,30; 20.45, FAVORIT 

11.30: 13,45 *

• Instanța 
SCALA — 
17.30; 19,45, 
13,45: 16;
- 9; 11,15.
• Corupție 
CEAFARUL 
18,15; 20,30, 
13,15: 16,15;
- 9.15: 11.30: 13,45; 16; 18.15;
• Răscumpărarea: PATRIA 
11,15; 13.30; 16; 18,13; 20.30, 
TIV AL — 9; 11,15; 13.30; 16;

20,30.
— 9; 

FES- 
iivw-L — », ii, iu; iu,uu, io, 18,30; 
21. GRĂDINA DINAMO — 20,30.
• O zi de neuitat 
9.30; 11.45;
• Marile 
LATULUI 
17,15, (636)

VICTORIA — 
18,15: 20,30.
SALA PA-

13,45: 16
speranțe 
(seria de bilete 634) - 
— 20,15, GLORIA —9

11.30; 14,15; 16,45; 19,15, MELODIA 
— 9; 11,45! 14,30; 17,15; 20. MO
DERN - 9; 11,45: 14,30: 17,15; 20.
• B.D. intră în acțiune: LUMI
NA — 9: 11.15; 13.30: 15.45: 18;
20,15.
• Prietenii mei, elefanții: EX
CELSIOR— 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,15; 16; 19.15, FLA
MURA — 9; 12,30: 16; 19.30.
• Fratele meu are un frate formi
dabil: TIMPURI NOI — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, DRUMUL
SĂRII — 15.30: 18; 20.15.
• Darling Lili: CENTRAL — 
9.15; 12,30; 16; 19.15. '
• Noi aventuri cu Tom și Jerry:
DOINA — 9: 11,15: 13,30; 15.45;
18; 20.15.
• Prima pagină
lui — to: 12 ■ 
GRIVIȚA — 
18.15; “
13,15;
• La
REA ... ____
• Cel alb, cel galben, cel negru:
BUZEȘTI -.......................................
18,15; 20.15,
13,30: 15,45;
• Trăiască 
serii) 
ploaie 
20,30: CINEMATECA (sala Union).
• Singurătatea florilor: LIRA — 
15,30; 18.

oraș: BUCEGI
MIORIȚA — 9; 
18; 20.
FERENTARI —

tv

CASA FILMU- 
: 14; 16; 18.15: 20.15, 
9; 11,15; 13,45; 16;

20.15, TOMIS — 8.45: 11;
15,30: 17,45; 20.
începutul timpurilor: UNI- 

— 16; 18.15.

9; 11,15; 13.30; 16;
VOLGA — 9; 11,15;

18: 20.15.
republica! (ambele 

14,15, Un trecător tn 
18.30, Fata cu valiza —

• Doi oameni In
— 10,30; 16; 18,15, 
11,15; 13,30; 15,45;
• Frați de cruce: 
15,30; 18; 20,15.
• Doctorul Iudym: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15.
• Prin cenușa Imperiului: CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Teroare pe uliță: PACEA — 
16; 18; 20.
• De nicăieri, spre nicăieri : 
CRTNGAȘI
• Marele Gatsby: VIITORUL 
9; 12; 15; 18.
• Ciprian ~ 
REASCA — 15,30; 19.
• Am avut 32 de nume: MOȘI
LOR — 15,30: 18.
• Evadarea: POPULAR — 15,30; 
18: 20,15.
• Zidul: MUNCA — 15.45: 18; 20.
• Păcală: COSMOS — 13,30; 16,30; 
19,30.
• Mere roșii: FLACĂRA — 15,30; 
18; 20.
• Vînzătorul de baloane: ARTA
— 15.30; 17,45; “
• întoarcerea 
TAN — 15,30;
• Dincolo de 
16; 18; 20.
• Casa de Ia miezul nopții: PRO
GRESUL — 15,30; 17,45; 20.
• Cei trei mușchetari: PATI
NOARUL 23 AUGUST — 20,15.

PROGRAMUL 1

17.

Porumbescu: FLO-

20.
lui Magellan: VI-
18.
pod: RAHOVA —

10,00
10,30
12,15

Micul ecran pentru... cel mici. 
Telecinemateca.
Concertul orchestrei de cameră 
„Preclasica".
O viață pentru o Idee : acad. Con
stantin Ionescu-Mlhăești (1883— 
1962).
Telex.13.30 _____,

13,35 Rapsodii. noi pe Bărăgan (partea

14,20
14,40

a Il-a).
Caleidoscop cultural-artistic.
Magazin sportiv : o Campionatele 
balcanice de atletism. Transmisiu
ne de la Celje (Iugoslavia) ; 
• „Povestea unei regate" (repor
taj) ; e Tenis pe glob.
Vîrstele peliculei. 
Istanbul. (Reportaj filmat).
Club T... la Gherța Mare.
Ioan Slavici (documentar-artistic). 
1001 de seri.
De „Ziua pionierilor".
Telejurnal.

15,45
17,00
17.15
18.15
19.15
19,23
19,30
20,00 Teleenciclopedia.
20.50
21,40
21.50
22,00

Film serial : Lucas Tanner.
24 de ore.
Săptămîna sportivă.
Intîlnirea de la ora 10... s La ora
10 trecute... fix.
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„Vizita președintelui Nicolae Ceausescu ULAN BATOR

va da noi dimensiuni reiatiilor de colaborare economice internaționale al României»

Congresul Partidului Popular
Revoluționar Mongol și-a încheiat lucrările

prietenească dintre Turcia si România II

Primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, a primit un grup de 
ziariști români, reprezentînd ziarul „Scînteia", Radioteleviziunea și 
revista „Lumea", cârora le-a acordat urmâtorul interviu :

ÎNTREBARE : V-arn ruga, 
domnule prim-ministru. in legă
tură cu apropiata vizită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Turcia, să apreciați semnifica
ția acestui eveniment în evoluția 
generală a raporturilor dintre 
cele două țări și popoare.

RĂSPUNS : Ca urmare a vizitelor 
și întrevederilor care au avut loc în 
ultimul an, relațiile noastre priete
nești au cunoscut o mare dezvoltare. 
Vizita pe care o va face în Turcia 
președintele Republicii Socialiste 
România va da noi dimensiuni rela
țiilor dintre cele două țări și sînt si
gur că le va deschide noi orizonturi.

întrevederile pe care le-am avut la 
București, în august 1975, cu președin
tele Nicolae Ceaușescu și cu primul 
ministru Manea Mănescu s-au soldat 
cu rezultate deosebit de satisfăcă
toare. Declarația comună pe care am 
semnat-o în timpul vizitei corespunde 
pe deplin principiilor Cartei Națiuni
lor Unite, ca și prevederilor înscrise 
în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa de 
la Helsinki. Cele două țări și-au adus 
contribuția la întărirea colaborării și 
securității în Europa. Contactele pe 
care le-am avut constituie o confir
mare a acestei contribuții. Turcia, 
de-a lungul anilor, a dezvoltat relații 
bune cu România vecină și prietenă 
și este hotărîtă să dezvolte și să întă
rească în continuare aceste relații.

ÎNTREBARE : Care sînt, după 
părerea dumneavoastră, perspec
tivele pe care această nouă etapă 
a dialogului dintre România și 
Turcia le deschide colaborării bi
laterale, reciproc avantajoase, în 
domeniul economic, tehnico-ști- 
ințific și pe alte planuri ?

RĂSPUNS : în timpul convorbirilor 
ce au avut loc anul trecut, intre 27 
și 29 august la București, am semnat 
acordul de colaborare economică, in
dustrială și tehnică pe termen lung și 
un protocol privind colaborarea eco
nomică și comercială. Comisia mixtă, 
creată de cele două țări în scopul 
dezvoltării acestor relații, s-a întru
nit recent în cea de-a treia sesiune 
a sa.

Toate aceste contacte, în lumina do
cumentelor semnate, au asigurat mari 
posibilități de lucru experților noștri. 
Au fost identificate foarte multe po
sibilități de colaborare în domeniul 
economic, tehnic și comercial. Aceste 
posibilități sînt deosebit de încu
rajatoare.

Sînt sigur că această nouă vizită a 
Excelenței Sale președintele Nicolae 
Ceaușescu va da noi dimensiuni co
laborării economice, comerciale și 
tehnice dintre cele două țări.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
pașii făcuți in direcția extinderii 
colaborării interbalcanice, bi și 
multilaterale, ce considerați că 
trebuie întreprins, in continua
re, pentru ca Balcanii să devină 
o zonă a păcii și bunei veci
nătăți ?

RĂSPUNS : Turcia și-a manifestat 
întotdeauna dorința ca Balcanii să 
se transforme într-o zonă a păcii, des
tinderii și securității. Ea își dezvoltă 
cu precădere relațiile bilaterale cu 
țările din Balcani. Este speranța noas
tră că aceste relații bilaterale își vor 
dovedi utilitatea în procesul trecerii 
la relații multilaterale. Condițiile 
existente în momentul de față sînt 
însă, în primul rînd, prielnice dezvol
tării relațiilor bilaterale. între Tur
cia și România, între Turcia și Bul-

garia, între Turcia și Iugoslavia exis
tă relații foarte bune. Turcia are însă 
unele neînțelegeri cu Grecia. Sperăm 
în rezolvarea pe cale pașnică a aces
tor neînțelegeri.

Ani de-a rîndul, Balcanii au consti
tuit un factor care a periclitat pacea. 
Dacă astăzi există pace în Balcani, 
trebuie să știm să o prețuim. Este 
datoria noastră de a face ca această 
pace să fie cit mai trainică. Fideli 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki, sîntem hotărîți să apărăm 
pacea în Europa, în întreaga lume 
și în zona noastră, să contribuim cu 
toții la crearea unor astfel de condi
ții incit cursul spre destindere să de
vină dominant.

PRAGA 18 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Președintele gu
vernului R.S. Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, a primit, vineri, pe Ion 
Pățan, viceprim-ministru, ministrul 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale al Republicii 
Socialiste România.

Cu acest prilej, tovarășul Lubomir 
Strougal a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comumst Român, pre
ședintele Republicii 
nia, un mesaj de 
mai bune urări din 
lui Gustav Husak, 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ceho
slovace.

său. tovarășul Ion Pățan

Socialiste Româ- 
prietenie și cele 
partea tovarășu- 
secretar general

La rîndul
a transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un salut priete
nesc, urări de sănătate și fericire to
varășului Gustav Husak.

în timpul primirii au fost discu
tate probleme ale adîncirii colaboră
rii economice, care în viitorii cinci 
ani se va reflecta intr-o lărgire evi
dentă a schimburilor de mărfuri din
tre cele două țări. în legătură cu a- 
ceasta au fost analizate unele posi
bilități de extindere, în continuare, a 
relațiilor economice reciproc avanta
joase.

La primire au fost de față Andrej 
Barcak, ministrul comerțului exte
rior al R.S.C., și Teodor Haș, amba
sadorul României la Praga.

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal a fost reales 
C.C. al P.P.R.M.prim-secretar al

ÎNTREBARE : Ați dori s« 
adresafi, prin intermediul presei 
și Radioteleviziunii române, un 
mesaj opiniei publice din tara 
noastră ?

RĂSPUNS : Secole de-a rîndul, po
poarele romyi și turc au trăit alături, 
au dezvoltat tradiții comune, au găsit 
căile unei bune cunoașteri reciproce, 
ale unor relații de stimă unul față 
de celălalt. Această apropiere isto
rică, aceste afinități, precum și expe
riența comună dobîndită au constituit 
o contribuție deosebită la dezvoltarea 
bunelor relații dintre țările noastre. 
Nu încape îndoială că activitatea 
noastră comună în slujba prosperită
ții și fericirii națiunilor noastre se 
va solda cu rezultate bune într-un 
timp scurt.

Cred că vizita pe care stimatul om 
de stat Nicolae Ceaușescu o va face 
în țara noastră va întări prietenia 
dintre țările noastre și va pune în 
evidență noi posibilități de colabo
rare.

Mă folosesc de acest prilej pentru 
a vă ruga să faceți cunoscute poporu
lui român vecin și prieten urările 
noastre de bine, sentimentele noastre 
prietenești, dorința noastră de a se 
dezvolta în prosperitate și fericire.

DELEGAȚIA U.G.S.R.
IN R. P.

ȘI-A ÎNCHEIAT vizita

POLONA

ULAN BATOR 18 (Agerpres). — 
Vineri au luat sfîrșit lucrările Con
gresului al XVII-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, la care 
au luat parte peste 800 de delegați, 
în calitate de invitați au participat 
delegații ale unor partide comuniste 
și muncitorești și unor mișcări de eli
berare națională și democratice. 
Delegația Partidului Comunist Român 
a fost condusă de tovarășul Petre 
Lupu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Congresul a adoptat o rezoluție care 
aprobă linia politică și activitatea 
practică a Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, raportul de activitate al C.C. al 
P.P.R.M. Au fost adoptate, de aseme
nea, modificări și completări la statu
tul partidului.

Congresul a aprobat „Orientările 
principale ale dezvoltării economiei 
naționale și a culturii R.P. Mongole 
in perioada 1976—1980".

Au fost alese noul Comitet Central 
și Comisia centrală de revizie.

în prima plenară a Comitetului 
Central, tovarășul Jumjaaghiin Țe- 
denbal a fost reales prim-secretar al
C. C. al P.P.R.M.

Au fost aleși membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M. : J. Țeden- 
bal, J. Batmunh, N. Jagvaral. S. Ja- 
lan-Ajav, N. Luvsanravdan. D. Mai- 
dar, D. Molomjamț, T. Ragcia, iar ca 
membri supleanți : B. Altangherel șl
D. Gombojav. Secretari ai C.C. au 
fost aleși : D. Gombojav, N. Jagva
ral, S. Jalan-Ajav, D. Molomjamț, 3. 
Sosorbaram.

Corespondentul
Vineri a părăsit

VARȘOVIA 18 —
Agerpres transmite :
Varșovia delegația U.G.S.R. condusă 
de tovarășul Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, care, la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. Po
lonă, a întreprins o vizită de 
nie în Polonia.

Pe aeroportul internațional 
cie, delegația U.G.S.R. a fost 
să de W. Kruczek, președintele Con
siliului Central al
R. P. Polonă, E.

AFRICA DE

priete-

Oken- 
condu-

Sindicatelor din 
Grochal, vicepre-

ședințe al consiliului, de secretari și 
șefi de secție ai consiliului, de acti
viști sindicali.

A fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Varșovia, Aurel Duca.

★
La sosirea pe aeroportul Otopenl, 

delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Gheorghe Petrescu și Elena Nae, 
vicepreședinți ai Consiliului Central 
al U.G.S.R., de activiști ai sindica
telor.

Au fost prezențî Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

Convorbiri franco-siriene
PARIS 18 (Agerpres). — Președin

tele Siriei, Hafez El-Assad, care se 
află la Paris într-o vizită oficială, a 
avut vineri o nouă rundă de convor
biri cu președintele Franței, ValCry 
Giscard d’Estaing. Problema centra
lă abordată cu acest prilej — infor
mează agențiile de presă — a fost 
evoluția situației din Orientul Apro
piat. Au mai fost examinate o serie 
de chestiuni referitoare la relațiile 
de prietenie și cooperare dintre 
Franța și Siria.

DE PRETUTINDENI

SUD

încheierea lucrărilor Conferinței mondiale 
asupra folosirii forței de muncă

PHENIAN

Documentele adoptate subliniază necesitatea instaurării 
unei noi ordini economice internaționale ca cerință 

esențială pentru progresul social al țârilor 
în curs de dezvoltare

Porțile nord-coreene rămîn 
deschise pentru dialog4*

»»

GENEVA 18 (Agerpres). — La Ge
neva au luat sfîrșit lijcrfirile Confe
rinței mondiale asupra folosirii forței 
de muncă, repartizării veniturilor, 
progresului social și diviziunii inter
naționale a muncii. Prin tematica sa, 
conferința a reprezentat un moment 
cu profunde implicații de ordin eco
nomic și social, fiind prima reuniune 
internațională care s-a ocupat de as
pectele sociale ale noii ordini econo
mice internaționale.

Intervențiile participanților pe mar
ginea raportului directorului general 
al Biroului Internațional al Muncii, 
documentele finale — Declarația de 
principii și Planul de acțiune, adop
tate la Inițiativa și pe baza propune
rilor „Grupului celor 77“ — au scos 
în evidență necesitatea stabilirii unor 
strategii și politici naționale in do
meniul folosirii forței de muncă, co
respunzătoare diverselor stadii de 
dezvoltare economică a statelor, care 
să permită crearea de noi locuri de 
muncă, reducerea decalajelor econo
mice, precum și o mai echitabilă dis
tribuire a veniturilor Intre diferitele 
pături sociale.

în documentele conferinței se su
bliniază faptul că progresul social al 
fiecărui stat, succesul politicilor na
ționale privind folosirea forței de 
muncă pot fi asigurate numai in con
dițiile existenței unui cadru interna
țional propice, al instaurării păcii și 
înfăptuirii dezarmării generale. „Con
ferința — se arată în Declarația de 
principii — sprijină pe deplin efortu
rile depuse de Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite, in special rezoluția 
adoptată la cea de-a Vil-a sesiune 
extraordinară privind realizarea, in 
favoarea țărilor in curs de dezvolta
re, de reforme internaționale în do
meniile comercial și financiar care 
să contribuie la crearea unei noi or
dini economice internaționale".

Delegația României a participat, 
împreună cu celelalte țări membre 
ale „Grupului celor 77", la elabora
rea documentelor finale, subliniind, 
în conformitate cu mandatul său,, 
căile și metodele menite să ducă la 
utilizarea deplină a forței de muncă, 
la asigurarea unei repartiții echita
bile a veniturilor — componente fun
damentale ale instaurării unei noi or
dini economice internaționale.

O declarație a președintelui 
C.C. al Frontului Democratic 
pentru Reunlficarea Patriei
PHENIAN 18 (Agerpres). — într-o 

declarație dată publicității la Phe
nian, Kim Man Keum. președintele 
C.p, al Frontului Democratic pentru 
Retinificarea Patriei, a relevat?în le
gătură cu dorința exprimată de unele 
personalități democrate din Coreea 
de Sud de a se relua — pe baze ne
guvernamentale — tratativele nord- 
sud cu participarea diferitelor parti
de și organizații politice, că aceasta 
exprimă năzuința cercurilor respec
tive ca dialogul să fie destinat cu a- 
devărat reunificării patriei. Propu
nerea, a relevat Kim Man Keum, co
respunde orientării noastre consec
vente de a lărgi dialogul și apreciem 
că ea poate contribui la realizarea 
măreței opere de reunificare a țării.

Denunțînd poziția autorităților sud- 
coreene care a dus la eșecul tratati
velor dintre nord și sud, declarația 
subliniază că porțile nord-coreene ră- 
min deschise pentru dialog și dacă 
autoritățile din Coreea de Sud do
resc cu adevărat reunificarea, ele 
trebuie să nu împiedice realizarea 
propunerii cercurilor politice și so
ciale sud-coreene și să înceteze per
secuțiile împotriva personalităților 
democrate.

Puternice manifestații 
împotriva represiunilor 

polițienești
JOHANNESBURG 18 (Agerpres). 

— După manifestațiile care se des
fășoară de trei zile la Soweto, ora- 
șul-ghetou al Johannesburgului, alte 
șapte aglomerări urbane locuite de 
populația de culoare au devenit tea
trul unor violente înfruntări între 
polițiști și locuitori africani. Popu
lația de culoare din orașele Apexan- 
dria, Vosloerus, Natalspruit, Katle- 
hong și Krugersdorp au declanșat 
ample manifestații împotriva politi
cii de apartheid. în nordul țării, 
două universități cunoscute pentru 
activitatea lor antiapartheid — Turf- 
loop și Zoulouland — au fost sce
nele unor puternice manifestații ale 
studenților împotriva represiunilor 
sîngeroase polițienești.

Despre viofența represaliilor vor
bește însuși bilanțul anunțat de ofi
cialități : 58 morți și peste 800 răniți 
numai la Soweto, cea mai mare par
te copii. Potrivit agențiilor de presă, 
bilanțul real este mult mai mare și 
se află în creștere.

Sfidînd larga condamnare exprima
tă pe plan internațional după acțiu
nea lor antiumană, autoritățile ra
siste s-au pregătit să înăbușe cu 
cruzime orice noi acțiuni. Șeful po
liției din Witwatersrand a declarat 
că superiorii săi i-au dat mină li
beră să acționeze în acest sens.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a dat publicității o decla
rație în care depiînge „pierderea de 
vieți omenești în cursul recentelor in
cidente din Africa de Sud, Persis
tența atmosferei de tensiune din a- 
ceastă țară, se arată în declarație, 
accentuează o dată în plus necesita
tea de a se pune capăt politicii de 
apartheid și discriminare rasială".

STOCKHOLM — Primul ministru 
al Suediei, Olof Palme, și-a exprimat 
sentimentele de „indignare și mînie" 
la anunțare^ uciderii mai multor zeci 
de persoane în orașul sud-african 
Soweto. „Acțiunea poliției sud-afri- 
cane de a deschide focul asupra unei 
manifestații pașnice, a spus premie
rul, constituie expresia atroce a bru
talității într-o societate nedreaptă".

„Tranșat"-sau de la temeritate
la exploatare publicitară

Totul a început de 
la un vis marinăresc. 
Un comandant brita
nic, eroul unei îndrăz
nețe acțiuni navale în 
cursul ultimului răz
boi mondial, a lansat 
ideea doar în cîteva 
cuvinte : „un om, o 
barcă și oceanul A- 
tlantic". Așa s-a năs
cut cursa transatlan
tică solitară, 
primă ediție 
loc în 1960, 
cinci temerari 
tori. Dintre 
englezul Francis Chi
chester a reușit să 
traverseze oceanul în 
40 de zile, cu o barcă 
cu pinze de 12 metri 
lungime.

Apoi, de la un an 
la altul, numărul par
ticipanților a crescut. 
Odată cu dimensiunile 
și costul ambarcațiu
nilor. In cursa care a 
pornit sîmîbătă 5 iunie 
din portul britanic 
Plymouth s-au anga
jat 143 veliere de 
te tipurile.

Concepută ea o 
bilă încercare a 
rajului, a rezistenței 
fizice și psihice (în 
actuala ediție trei na
vigatori solitari sânt 
femei), a calităților și 
cunoștințelor marină
rești, cursa „tranșat" 
a devenit în ultimii 
ani mai puțin o între
cere între oameni și 
mai mult o concuren
ță între ambarcațiuni

a cărei 
a avut 
reunind 
naviga- 
aceștia,

toa-

no- 
cu-

sau — mai bine și 
mai exact exprimat — 
între diverse firme co
merciale.

Așa se explică, prin
tre altele, gigantismul 
unor veliere lansate 
în competiție : cel 
mai mare măsoară 
72,18 metri, are patru 
catarge de 32,50 metri 
cu o velatură de 1 000 
mp și un deplasament 
de 250 tone. Denumită 
„locomotiva cu pinze", 
nava poate atinge o 
viteză de 18—19 no
duri la oră. Dar cum 
e posibil ca un singur 
om să stăpînească o 
asemenea corabie 7 
Manevrele Impuse na
vigatorului 
de ‘ '
na 
de 
bil 
om, cu atit mai mult 
cu cit acesta. 
Colas, are o 
anchilozată în 
unui accident de na
vigație. Și totuși 7 O 
mare firmă, care or
ganizează călătorii tu
ristice în toată lumea, 
a construit nava, un 
mare trust de infor
matică a oferit un 
ordinator pentru ana
lizarea informațiilor 
meteorologice și calcu
larea traseului optim, 
o marcă de televizoa
re a instalat camere 
de luat vederi pentru 
supravegherea pînze- 
lor etc. Astfel, intre-

intr-o zi 
furtună ar însem- 
parcurgerea a zeci 
kilometri. Imposi- 
pentru un singur

Alain 
gleznă 
urma

gul mastodont e con
dus cu ajutorul butoa
nelor și 
dintr-o < 
seamănă perfect 
carlinga __ ’
cu reacție. în plus, un 
important post de ra
dio „a cumpărat" trei 
emisiuni cotidiene în 
direct de pe navă, iar 
zeci de ziare de pro
vincie publică zi de zi 
impresiile navigato
rului..., care utilizează 
apa de toaletă x și 
își asigură o digestie 
ideală mincînd iaur
tul y...

Marea majoritate a 
ambarcațiunilor intra
te în cursă reprezintă 
fie o marcă de șam
panie, fie una de ți
gări, fie o fabrică de 
ochelari, ca să nu mai 
vorbim de numeroa
sele ramuri ale indus
triei nautice, echipa
mentul de yachting 
etc.
/ Navigatorii, îndrăz
neala și lupta lor dra
matică cu stihiile dis
par astfel sub uriașul 
val de publicitate ce 
străbate acum ocea
nul. „Nobilul sport al 
mării a fost murdărit" 
— se indigna un co
mentator, lansind tra
diționalul strigăt de 
ajutor : „S.O.S. — pu
blicitatea poluează A- 
tlan ticul".

i manetelor 
cabină care 

cu 
unui avion

Paul
DIACONESCU

Stare excepțională 
la Buenos Aires

BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile interna
ționale de presă, la Buenos Aires a 
fost decretată stare excepțională.

Măsura a fost hotărîtă după asasi
narea, ieri dimineață, a șefului poli
tiei federale, generalul Cesareo Car
doso, de către elemente teroriste 
rămase neidentificate.

„Colaborarea între forjele democratice 
— singura cale viabilă pentru Italia" 

Cuvîntarea secretarului general al P.C. Italian 
la încheierea campaniei electorale

ROMA 18 — Corespondentul Ager
pres transmite : Campania electorală 
pentru alegerile de la 20 și 21 iunie 
s-a încheiat la miezul nopții de vi
neri. Ciclul de conferințe de presă 
televizate ale conducătorilor partide
lor politice a luat sfîrșit joi seara 
cu conferința primului ministru Aldo 
Moro. Vineri au avut loc și cele din 
urmă mitinguri electorale. Partidul 
Comunist Italian și-a încheiat cam
pania electorală printr-un miting 
organizat la Roma, în cadrul căruia 
a luat cuvîntul secretarul general al 
P.C.I., Enrico Berlinguer. El a sub
liniat că pentru ieșirea Italiei din 
criza în care se află, „P.C.I. a pro
pus să se alcătuiască, cel puțin pen
tru cîțiva ani, un guvern de unitate 
democratică și de solidaritate națio
nală, la care să participe și comu
niștii". Secretarul general al P.C.I. a 
arătat că prin „baza sa amplă în 
rîndul maselor populare, un guvern 
de unitate democratică poate avea 
autoritatea politică și morală, pre
cum și eficiența operativă necesară 
pentru a chema întreaga țară la 
efortul unitar indispensabil în scopul 
reînnoirii Italiei".

„Noi cosiderăm — a arătat Berlin
guer — că o colaborare între forțe 
democratice diferite nu este numai 
posibilă, dar, în același timp, repre
zintă singura cale viabilă pentru a 
salva țara".

Luînd cuvîntul la mitingul de la

Florența, secretarul general al P.S.I., 
Francesco de Martino, a declarat că 
„obiectivul principal al socialiștilor 
este acela de a infringe hegemonia 
P.D.C. și de a crea condiții pentru 
formarea unui guvern care să uneas
că toate forțele democratice, inclu
siv P.C.I., și care să fie în măsură 
să înfrunte cu hotărîre, sprijinindu-se 
pe un larg consens popular, situația 
economică dificilă a țării".

Președintele și secretarul național 
al Partidului Socialist Democratic, 
Giuseppe Saragat. a evidențiat, 
într-un interviu acordat revistei 
„Oggi", necesitatea stabilirii unui ra
port de tip nou cu Partidul ~ 
nist. „Rețin — a declarat 
că ar fi foarte util un tip 
rare cu comuniștii asupra 
lor fundamentale ale țării 
cial, asupra problemelor cu caracter 
social. Nu am nici un fel de îndoieli 
asupra necesității acestui dialog. 
Acest lucru îl spune omul care a fost 
ales președinte al Republicii cu votul 
determinant al P.C.I.".

La rîndul său, secretarul național 
al P.D.C., Benigno Zaccagnini, a de
clarat. într-un interviu acordat ziaru
lui „Corriere della Sera", că „nu se 
întrevede în mod aprioric nici o for
mulă de guvern după alegeri. Va tre
bui să căutăm aliați în sfera parti
delor democratice, și în special să 
ne îndreptăm atenția spre Partidul 
Socialist, așa cum a hotărît ultimul 
nostru congres". ■

• UNELTE STRĂ
VECHI CU RANDA
MENT MODERN. Brațele 
omului de Neandertal ar fi fost 
de opt ori mai robuste decît 
cele ale omului modern. Acest 
lucru a fost stabilit de profeso
rul Serghei Semenov, director al 
laboratorului de tehnică pri
mitivă din Leningrad, în urma 
studierii urmelor microscopi
ce ale uzurii uneltelor din 
epoca de piatră — cuțite, to
poare, virfuri de săgeți și o 
biecte de uz casnic — descope
rite cu prilejul săpăturilor ar
heologice efectuate în U.R.S.S. 
și in alte țări. Reconstituind in 
laborator metodele de lucru ale 
omului primitiv, cercetătorul a 
ajuns la concluzia că acesta pu
tea efectua mult mai multe șl 
mai rapide operațiuni decît se 
credea pînă in prezent. Cu aju- 

in 
un 
câ- 
oa- 
pi-

torul uneltelor cunoscute 
acea epocă se poate doborî 
pom într-un sfert de oră de 
tre un singur om ; iar doi 
meni pot să construiască o . 
rogă dintr-un singur trunchi de 
brad în numai 8 zile.

Comu- 
acesta — 
de colabo- 
probleme- 
și, în spe-

Partidul Democrat din S. U. A. își pregătește 
platforma pentru alegerile prezidențiale

WASHINGTON 18 — Coresponden- 
tul nostru transmite :. Comitetul pen
tru elaborarea platformei Partidului 
Democrat din S.U.A. a aprobat un 
document care va servi drept proiect 
de declarație a partidului cu privire 
la principalele probleme interne și 
internaționale pe care le înfruntă 
S.U.A.

Platforma prevede. între altele, re
ducerea procentului șomerilor de la 8 
la 3 la sută, modificarea actualului 
sistem al impozitelor, în scopul elimi-

internaționale 
militare, . se 
restructurării

Evoluția situației din Liban» •
BEIRUT 18 (Agerpres). — Vineri, 

la Beirut, au fost semnalate noi in
cidente. în aceeași zi, corpurile ne
însuflețite ale ambasadorului S.U.A. 
in Liban, Francis Meloy. și consilie
rului economic al Ambasadei au fost 
transportate la Damasc, de unde, pe 
calea aerului, vor fi duse la Wa
shington, Totodată, un purtător de 
cuvînt al Comandamentului unificat 
palestineano-progresist (libanez) a a- 
nunțat că trei libanezi dintre per-

soanele arestate sub acuzarea de a 
fi participat la uciderea diploma- 
ților americani au recunoscut 
vinuirea.

Primele convoaie cu cetățeni 
mericani rezidenți în Liban au 
plecat spre Damasc conform hotărî- 
rii președintelui Gerald Ford. A- 
gențiile de presă anunță că și amba
sadele altor state organizează e- 
vacuări de personal sau cetățeni al 
țărilor respective aflați în Liban.

în-

a-
?i

nării evaziunilor fiscale ale marilor 
trusturi și monopoluri, precum șl 
inechităților care afectează negativ 
americanul de rînd.

în sfera relațiilor 
economice, politice și 
subliniază necesitatea
sistemului monetar internațional, re
ducerii bugetului militar al țării și 
urmărirea unei politici de destin
dere. Abordînd problemele dezarmă
rii, documentul se pronunță pentru 
interzicerea totală a experiențelor nu
cleare, pentru reducerea reciprocă 
cu Uniunea Sovietică și cu alte sta
te, sub garanții sigure, a arsenalelor 
nucleare, care să ducă, în cele din 
urmă, la eliminarea acestor arsenale.

Democrații se mai angajează, prin 
platforma lor, 
S.U.A. cu R.P.
normalizarea 
să reconsidere 
de regimurile rasiste, minoritare, din 
sudul Africii și să depună eforturi 
pentru normalizarea relațiilor cu An
gola.

Această platformă urmează să fie 
supusă votului Convenției democra
ților la 13 iulie.

să dezvolte relațiile 
Chineză, inclusiv prin • 
relațiilor diplomatice, 
politica S.U.A. față

• SECETA Șl SETEA,.; 
DE ÎNAVUȚIRE. în Franța, 
bîntuită în prezent de una din 
cele mai grave secete din acest 
secol, autoritățile au luat mă
suri de urgență pentru contra
cararea efectelor nefaste ale 
calamității. „Și totuși unora se
ceta le prinde bine — scrie zia
rul „Le Monde". -Vînzătorii de 
ploaie» — oficine particulare 
de previziuni meteorologice — 
profită, vinzîndu-și prezicerile- 
miracol la prețuri de aur ; 
iar fabricanții de ape minerale 
și de băuturi răcoritoare se aș
teaptă la un sezon excepțio
nal"... După cum se vede, „soa
rele nu seacă totul" — conchide 
cotidianul francez ; dimpotrivă, 
stimulează setea... de înavuțire 
peste noapte a unora.

• PĂPUȘILE IN AN
TICHITATE. Pentru fetele 
seleucizilor — al căror regat a 
înflorit, de o parte și de alta a 
Tigrului, în secolele Imediat 
premergătoare erei noastre — 
joaca cu păpușile era, se pare, 
una din distracțiile favorite. Cu 
prilejul săpăturilor arheologice 
efectuate pe locul fostei capitale 
a regatului, nu departe de Ba- 
bilon (Irak), au fost date la 
iveală felurite păpuși din argilă 
arsă, datind din secolul II î.e.n. 
întruchipînd, îndeobște, acro
bat! sau cîntăreți la trompetă, 
ele aveau brațe mobile, inge
nios atașate de corp prin Inter
mediul unor fibre vegetale de 
mare elasticitate,

• ȘOIMI CONTRA 
PESCĂRUȘI. Deoarece pea« 
cărușii pun în primejdie zt.^ 
rurile avioanelor cu reacție în 
zona aeroportului marelui oraș 
australian Sydney, autoritățile 
locale au inițiat recent un ex
periment constînd în folosirea 
șoimilor dresați pentru îndepăr
tarea respectivelor păsări, ce 
pot provoca adevărate catas
trofe în cazul în care sînt as
pirate de motoarele aeronave
lor. Experimentul cu șoimii — 
al cărui cost s-a ridicat la 30 000 
dolari australieni — a eșuat 
însă, păsările de pradă dresate 
dovedindu-se incapabile să înlă
ture miile de pescăruși care 
survolează zilnic zona aeropor
tului.

agențiile de presă
au 
de 

luat

Lucrările Consiliului mi
nisterial al S.E.L.A., org3' 
nism suprem al „Sistemului Econo
mic Latino-American", la care 
participat reprezentanți din 25 
țări ale Americii Latine, au
sfirșit, la Caracas. Au fost adoptate 
o serie de rezoluții privind coope
rarea economică intre țările membre 
ale Sistemului Economic Latino-A
merican. De asemenea, a fost adop
tată hotărîrea privind crearea unor 
comitete de lucru în mai multe do
menii. între care controlul asupra 
producției de alimente și construcția 
de locuințe.

India și Pakistan 3U sem' 
nat, la Delhi, un memorandum refe
ritor la restabilirea, în a treia săp- 
tămînă a lunii viitoare, a liniilor ae
riene bilaterale, tot atunci urmînd a 
fi restabilite și relațiile diplomatice 
dintre cele două țări.

Consiliul de Miniștri al
Portugaliei 3 aProbat pianul de 
restructurare a .
prevede unirea în două întreprinderi 
publice a celor patru societăți care 
editează principalele ziare ce apar la 
Lisabona.

presei etatizate, care

transmit
La Palatul Galliera din Pa

ris a avut loc vineri vernisajul 
expoziției „Omagiu lui Brân- 
cuși din partea sculpturii româ
nești contemporane", cuprin- 
zind 56 de lucrări in lemn, pia
tră, marmură și bronz. Au par
ticipat Jean Laloy, director ge
neral al afacerilor culturale din 
Ministerul de Externe, vicepre
ședinte al Asociației franceze 
pentru activități artistice, mem
bru al Institutului Franței, și 
alți membri ai institutului, 
funcționari superiori din M.A.E.

La Muzeul national al cultu
rilor din capitala Mexicului a 
fost organizată o seară come
morativă „Constantin Brancusi". 
Despre personalitatea marelui 
sculptor român si universalita
tea creației sale au vorbit direc
torul muzeului. Julio Cesar 
Olive, si prof. Barbara Meyer. 
Au fost vizionate 
le documentare 
„6 000 de ani'
Oboga". Au participat 
plastici mexicani, cadre 
tice, studenti. ziariști.

apoi filme- 
„Maramureș", 

și „Ceramica de 
artiști 
didac-

Convorbiri cehoslovaco— 
luxemburgheze. Primul minis- 
tru și ministru de externe al Luxem
burgului, Gaston Thorn, a avut con
vorbiri cu ministrul afacerilor exter
ne al R.S. Cehoslovace, Bohuslav 
Chnoupek, care a făcut o vizită ofi
cială la Luxemburg. Au fost abordate 
probleme ale relațiilor bilaterale, pre
cum și ale situației politice din Eu
ropa, în lumina prevederilor Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare pe continent. De aseme
nea. a fost semnat primul acord cul
tural dintre R.S. Cehoslovacă și Lu
xemburg.

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru construcții de ma
șini* Recent a avut loc la Brno 
(R.S.C.) ședința a 70-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini, la care s-au exa
minat stadiul specializării și coope
rării internaționale în producție în 
unele ramuri ale construcțiilor de 
mașini, activitatea organizațiilor eco
nomice internaționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
construcțiilor de mașini, colaborarea 
multilaterală în domeniul construc-

fiilor de mașini pentru industria chi
mică.

Orgonizajia Statelor Ame
ricane 3 ad°Ptat ° rezoluție in 
care cheamă Statele Unite și Repu
blica Panama să soluționeze pînă la 
sfîrșitul acestui an problema privind 
viitorul Canalului Panama și a zo
nei adiacente într-o altă rezoluție, 
O.S.A. proclamă perioada 1976—1985 
ca „Deceniul femeii".

Programul Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare fi* 
nanțează aproximativ 8 000 de pro
iecte în 147 de țări și teritorii neau
tonome. Investițiile necesare pentru 
realizarea acestora se ridică anual la 
aproximativ 1 miliard de dolari.

Experții băncilor de dez
voltare de pe continentul african 
s-au reunit, la Abidjan (Coasta de 
Fildeș) și au hotărît coordonarea re
surselor lor financiare în vederea 
realizării proiectelor economice care 
interesează țările respective.

Consiliul A.I.E.A. (Agenția 
Internațională pentru Energia Ato
mică) a aprobat joi un acord sem
nat cu Marea Britanie și EURATOM 
in legătură cu tratatul de neproli- 
ferare a armelor nucleare. Potrivit 
acordului. Marea Britanie va supune 
industria sa nucleară controlului in
ternațional al A.I.E.A.

• PENTRU „SĂNĂ
TATEA" PLANTELOR. 
Pe coasta Mării Tireniene. la 
Maremma, un grup de cercetă
tori italieni a efectuat o serie 
de experimente care permit, se 
apreciază, descoperirea și tra
tarea din timp a bolilor la 
plante. Ei au folosit, între al
tele, „bombardamente" cu raze 
infraroșii. Experții au obținut 
astfel, informații globale, pe 
baza cărora au inițiat, ulterior, 
o acțiune menită să ducă la 
sporirea protecției plantelor.

• O „ARCĂ A LUI 
NOE" urma să fie adusă, de 
la locul construcției, în parcul 
de distracții din Los Angeles, 
pentru a oferi un 
dit vizitatorilor, 
vestitei legende

spectacol ine- 
Personajele 

— . elefanți, 
maimuțe ș.a. — erau în aștep
tare pentru a-și lua locul în 
varianta modernă a binecunos
cutei ambarcațiuni. Și — ca un 
făcut — pe neașteptate a în
ceput să plouă, amintind, par
că, de istoria diluviului. O 
ploaie banală (nu... un „po
top" !), dar care i-a împiedicat 
pe organizatori să transporte 
arca.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA s București) Piața Scintell. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă. București, Calea Grivlțel nr, 64—66 P.O.*. — tool, telex : 11 683 sau 11 226, Tiparul g Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 366


