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Astăzi, in jurul orei 11 posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct din Zalău ADUNAREA POPULARĂ ORGANIZATĂ 
CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii 
Socialiste Romania, in județul Sălaj.

Tot astăzi, in jurul orei 17,30 va fi transmisă direct din Satu Mare 
ADUNAREA POPULARĂ ORGANIZATĂ CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU în județul Satu Mare.

a prilejuit continuarea amplului si rodnicului dialni al secretarului general al partidului 
cu oamenii muncii de pe aceste meleaguri, cnnsacrat înfăptuirii hotăririlnr Cnngresului al XI-lea 

si ale Conferinței Naționale, mărețului program de înflorire a patriei socialiste
Muncitorii, țăranii, intelectualii - români, maghiari, germani și de alte naționalități - înfrățiți 
in muncă și viață, au intimpinat pe secretarul general al partidului cu sincere și calde sentimente 
de dragoste și stimă, exprimînd prin cuvintele și manifestările lor satisfacția pentru deplina 
egalitate in drepturi de care se bucură, indestructibila unitate a întregului popor în jurul partidului, 
hotărirea de a înfăptui neabătut, cu dăruire și pasiune, politica internă și externă a partidului și statului

ÎN JUDEȚUL HARGHITA ÎN JUDEȚUL MUREȘ

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la marea adunare populară de la Miercurea-Ciuc

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară de la Tirgu Mureș
Dragi tovarăși și prieteni,

Voi începe prin a vă adresa dumneavoas
tră, locuitorilor orașului Miercurea Ciuc și 
ai județului Harghita, din partea Comite
tului Central al partidului, a Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și a mea perso
nal, un salut călduros, împreună cu cele 
mai bune urări. (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Coincidența face ca această mare adu
nare populară din orașul Miercurea Ciuc 
să aibă loc acum, cind se împlinesc 10 ani 
de la formarea județului Harghita și de la 
declararea orașului Miercurea Ciuc drept 
capitală a județului. (Aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“). Putem 
deci face un scurt bilanț al realizărilor in 
județul dumneavoastră, cît și în celelalte 
județe create cu 10 ani în urmă. Realita
tea demonstrează cu putere că formarea 
județelor ca unități teritorial-administrati- 
ve a deschis perspective minunate pentru 
dezvoltarea forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, pentru ridicarea multor zone 
— care. în cadrul regiunilor, erau negli
jate — la o viață nouă ; bazîndu-ne și pe 
hotărirea Congresului al XI-lea al partidu
lui de a realiza in fiecare județ o producție 
industrială de cel puțin 10 miliarde lei. pu
tem spune că. realmente, această reorgani
zare a avut un caracter revoluționar pentru 
dezvoltarea patriei noastre. (Aplauze puter
nice. urale, se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

In această perioadă, județul Harghita a 
cunoscut o dezvoltare puternică, producția 
industrială fiind acum de 4 ori mai mare 
decit in 1965. in ce privește producția ora
șului Miercurea Ciuc ea este de aproape 5 
ori mai mare decit in 1968, anul cind s-au 
format județele. Cunoașteți întreprinderile 
care au fost construite în această perioadă, 
precum și programul de dezvoltare in per
spectivă. pină in 1980, care va plasa jude
țul Harghita printre județele cu o producție 
mai mare de 10 miliarde lei. Avînd in ve
dere că încă din anul acesta veți realiza a- 
ceastă cifră, probabil că în 1980 veți ajunge 
în jur de 12 miliarde lei.

Putem afirma că roadele politicii parti
dului nostru se văd peste tot. în întreaga 
țară. în fiecare oraș, îh fiecare comună — 
ceea ce demonstrează că numai in condi
țiile socialismului, ale transformării revo

luționare a societății se pot asigura dez
voltarea rapidă a unui popor, ridicarea sa 
la un înalt nivel de civilizație, de bunăstare 
materială și spirituală. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.!"').

în această perioadă de 10 ani, populația 
orașului Miercurea Citic aproape s-a du
blat. S-au construit mii de apartamente și 
numeroase edificii social-culturale, ceea ce 
a contribuit la ridicarea condițiilor de via
ță și la transformarea acestei așezări de 
la poalele Harghitei intr-un oraș modern, 
înfloritor, cu perspectiva de a deveni un 
oraș foarte frumos al României socialiste. 
(Aplauze puternice, urale, se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Am vizitat astăzi trei întreprinderi — 
două ale industriei ușoare : Filatura și în
treprinderea de tricotaje — care mi-au 
produs o impresie bună ; am constatat cu 
multă satisfacție că de la ultima vizită 
ambele întreprinderi au obținut rezultate 
bune in ridicarea nivelului calitativ al pro
ducției, în creșterea eficienței economice. 
Colectivele acestor întreprinderi — munci
torii, inginerii, maiștrii, conducerile acestor 
unități — au lucrat și lucrează cu multă 
fermitate și abnegație, iși îndeplinesc în 
bune condiții sarcinile de onoare pe care 
le au. De aceea doresc să le adresez cete 
mai calde felicitări și să le urez noi și 
noi succese in activitatea lor. (Aplauze pu
ternice, urale, se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !").

Am vizitat întreprinderea de tractoare, 
care, după cum știți, a luat ființă nu de prea 
mult timp, se află încă în plină dezvoltare. 
In doi ani. colectivul uzinei a ajuns totuși 
să producă peste 2 500 de tractoare anual, 
iar în 1980 va ajunge la o producție anua
lă de 10 000 de tractoare. Prin aceasta, rea- 
lizînd tractoare de înaltă calitate. Harghi
ta se înscrie între județele cu o producție 
modernă de construcții de mașini. Trebuie 
să declar că, într-o perioadă relativ scurtă, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, conduce
rea întreprinderii au reușit să însușească 
7 tipuri de tractoare — ceea ce demonstrea
ză că dispun de o forță și capacitate crea
toare puternică. De aceea, permiteti-mi să 
le adresez și lor cele mai calde felicitări si 
urarea de succese tot mai mari in realiza
rea programului pe care îl au în producția 
de tractoare. (Aplauze puternice, urale, se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Rezultate importante au și celelalte în
treprinderi din județul Harghita. Pe total, 
în primele 5 luni, planul a fost realizat cu 
o depășire de 83 milioane lei. ceea ce de
monstrează că toți oamenii muncii din 
Harghita au desfășurat o activitate susți
nută. îndeplinind în bune condiții planul. 
Ei au adus astfel o contribuție de seamă 
la înfăptuirea programului elaborat de) Con
gresul al XI-lea. contribuind, alături de în
treaga noastră clasă muncitoare, de toti oa
menii muncii din România, la ridicarea 
României pe noi culmi de civilizație și 
progres. (Urale și aplauze puternice, se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. 1").

Pentru aceste realizări de seamă doresc să 
adresez tuturor oamenilor muncii din 
Harghita felicitări călduroase și urarea de 
a obține succese tot mai.mari în realizarea 
planului pe acest an șî a planului cincinal. 
(Aplauze puternice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Și oamenii muncii din agricultură au ob
ținut rezultate însemnate și depun o ac
tivitate susținută pentru dezvoltarea pro
ducției agricole. Doresc să adresez și coope
ratorilor, întregii țărănimi, tuturor lucră
torilor din agricultură felicitări călduroase 
pentru realizările obținute și urarea de a 
obține o producție tot mai bună în toate 
sectoarele agricole. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Tovarăși,
La fel ca și dumneavoastră, oamenii mun

cii din întreaga țară au realizat cu succes 
planul de dezvoltare pe primele 5 luni ale 
acestui an. De fapt, se poate spune că vor 
îndeplini în bune condiții, cu o depășire 
substanțială, planul pe prima jumătate a 
cincinalului. Aceasta demonstrează realis
mul hotărîri.lor Congresului al XI-lea, ca
pacitatea creatoare a clasei muncitoare — 
clasa conducătoare a societății noastre so
cialiste — care, in alianță cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, cu toate forțele sociale ale 
țării, asigură mersul nostru ferm înainte 
pe calea făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și creează condițiile pen
tru înaintarea spre comunism ! (Aplauze 
puternice, urale, se scandează îndelung : 
„Ceaușescu și poporul!").
(Continuare in pag. a III-a)

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adresa dum

neavoastră, tuturor locuitorilor municipiu
lui Tg. Mureș și județului Mureș, in nume
le Comitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și guvernului, precum 
și al meu personal, un salut călduros, îm
preună cu cele mai bune urări. (Aplauze 
și urale îndelungate, se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Ne aflăm într-o vizită de lucru în mai 
multe județe și am considerat că este bine 
să ne oprim și în județul Mureș pentru 
a discuta împreună cu comitetul județean 
de partid, cu organizațiile de partid, cu 
consiliile de conducere ale oamenilor mun
cii, cu oamenii muncii din întreprinderile 
și localitățile județului Mureș modul. în 
care se realizează Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea, planul cincinal 1976— 
1980.

Trebuie să vă spun că avem impresii 
deosebit de bune despre felul cum orga
nizațiile de partid, comuniștii, toți oame
nii muncii din localitățile și întreprinderile 
pe care le-am vizitat și, după rezultatele 
pe care le obțin, toate întreprinderile și lo
calitățile județului, îndeplinesc planul cin
cinal. (Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !"). Fiind 
la jumătatea cincinalului, putem spune 
că rezultatele pe care le-ați obținut 
pină acum, realizarea unei producții in
dustriale suplimentare, precum și rezulta
tele din agricultură, din celelalte sectoare 
demonstrează că oamenii muncii din ju
dețul Mureș, la fel cu oamenii muncii din 
întreaga țară, realizează cu succes planul 
cincinal, asigurînd mersul ferm înainte al 
patriei noastre pe .calea progresului și ci
vilizației socialiste. (Aplauze și urale în
delungate).

După cum este cunoscut, Conferința Na
țională din decembrie anul trecut a sta
bilit, pe baza rezultatelor din primii doi 
ani ai cincinalului, un program suplimen
tar de dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre, Pină acum am realizat mai 
mult de o treime din programul suplimen
tar, ceea ce demonstrează că avem toate 
condițiile pentru a realiza planul cincinal 
și programul suplimentar stabilit, asigurînd 
în felul acesta o dezvoltare mai rapidă a 
patriei noastre și, pe această bază, crește

rea într-un ritm mai înalt a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului nos
tru popor. (Aplauze și urale îndelungate ; 
se scandează : „Ceaușescu și poporul !").

După cum vă este cunoscut, partidul a- 
cordă o atenție deosebită dezvoltării armo
nioase a tuturor județelor patriei, a tutu
ror zonelor țării. Deși județul Mureș avea 
o industrie mai dezvoltată față de altele, el 
a cunoscut în ultimii 10 ani un progres 
foarte puternic pe calea industrializării so
cialiste. în acest județ s-au construit cî- 
teva întreprinderi moderne de înaltă teh
nicitate. S-a ridicat in general nivelul teh
nic al industriei județului și, pe . această 
bază, nivelul de calificare al muncitori
lor. inginerilor și tehnicienilor, a sporit nu
mărul detașamentului activ al clasei mun
citoare — parte integrantă a minunatei cla
se muncitoare din România, forța politică 
conducătoare a națiunii noastre pe calea so
cialismului și comunismului, (Aplauze și 
urale îndelungate, se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Rezultatele obținute în întreaga țară, deci 
și in județul Mureș, demonstrează juste
țea politicii partidului nostru de dezvolta
re in ritm înalt a forțelor de producție, a- 
testă cu puterea faptelor că partidul nos
tru. călăuzindu-se după concepția revolu
ționară, materialist-dialectică și istorică, a- 
plică în mod creator adevărurile și legită
țile generale la condițiile istorice, sociale, 
concrete din România. Tocmai pe această 
bază am obținut minunate realizări în con
strucția socialismului ! (Aplauze și urale 
puternice, se scandează : „Ceaușescu și po
porul !“).

Tot ceea ce am realizat in industrie este 
rezultatul muncii clasei noastre muncitoa
re, a inginerilor și tehnicienilor, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, așa cum ceea ce am obținut în 
agricultură este rodul muncii țărănimii 
noastre cooperatiste, a tuturor lucrătorilor 
de la sate, iar în domeniile științei, cultu
rii, invățămîntului, al muncii intelectuali
tății noastre, fără deosebire de naționali
tate ; fiecare în domeniul său de activitate 
înfăptuiește neabătut politica partidului 
nostru comunist. (Aplauze și urale pu
ternice, se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Iată de ce doresc ca, de la această mare 
adunare populară, să adresez tuturor oa

menilor muncii din județul Mureș, munci
torilor, țăranilor, intelectualității cele mai 
calde felicitări și urări de noi și noi succe
se în activitatea lor. (Aplauze și urale în
delungate, se scandează; „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Permiteți-mi, de asemenea, ca de la a- 
eest miting să adresez tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității, felicitările 
cele mai călduroase pentru minunatele re
zultate obținute în toate domeniile și urări 
fierbinți de noi și noi succese. (Aplauze 
puternice, urale îndelungate, se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Față de rezultatele pe care le-am ob
ținut, avem tot dreptul să fim satisfăcuți ; 
dar nu putem să uităm că mai avem "mul
te lipsuri, mai avem multe greutăți, că 
realizarea planului cincinal pină in 1980 
cere incă eforturi susținute. Este necesar să 
îmbunătățim activitatea în toate sectoare
le. Se cere ca organele și organizațiile de 
partid, fiecare comunist, fiecare om al 
muncii, consiliile de conducere, adunările 
generale ale oamenilor muncii, într-o de
plină unitate, să acționeze pentru perfec
ționarea întregii activități, punînd pe pri
mul plan realizarea sarcinilor trasate de 
Conferința Națională, de a transforma can
titatea într-o nouă calitate, de a ridica ni
velul muncii în toate sectoarele. Aceasta 
constituie garanția mersului ferm înainte al 
patriei noastie ! (Aplauze puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“). Este 
necesar să facem totul pentru îmbunătă
țirea calității și ridicarea nivelului tehnic 
al producției, să ne preocupăm permanent 
de buna organizare a muncii și producției, 
de ridicarea productivității muncii. In mod 
deosebit se impune să acționăm pentru re
ducerea cheltuielilor materiale, punînd ca
păt risipei de materiale ce se mai face sim
țită în diferite sectoare, pentru obținerea 
dintr-o tonă de materii prime a unei pro
ducții cit mai mari, cu o valoare superi
oară față de ceea ce obținem astăzi. Tre
buie 'Să acționăm pentru creșterea eficien
ței, rentabilității economice a întregii noas
tre activități și, pe această bază, pentru 
sporirea valorii nou create, a producției 
nete, a venitului național — singura cale 
de mărire a bogăției generale a patriei
(Continuare in pag. a V-a)

LA MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
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VIZITA DE LUCRU IN JUDEȚUL HARGHITA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu

nist Român, a făcut, în cursul zilei de marți, o vizită de lucru in jude
țele Harghita și Mureș.

Secretarul general al partidului este însoțit în această vizită de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Manea Mănescu, losif Banc, 
Constantin Dăscălescu, Janos Fazekas, Teodor Coman.

Noua intîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cei ce muncesc 
și trăiesc pe aceste vechi meleaguri de cultură și civilizație ale patriei 
noastre este consacrată examinării și discutării la fața locului, împreună 
cu activul de partid și de stat, cu oamenii muncii, a felului în care se 
înfăptuiesc Programul și sarcinile elaborate de Congresul al XI-lea și 
de Conferința Națională ale partidului.

Locuitorii județelor Harghita și Mureș — români, maghiari și de alte 
naționalități, care trăiesc și muncesc in deplină unitate și armonie, înfră
țiți pentru totdeauna în muncă și idealuri — l-au primit pe secretarul 
general al partidului cu aceleași calde sentimente de stimă și prețuire, 
de profundă dragoste, pe care întregul nostru popor le nutrește față de 
cel mai iubit fiu al său pentru activitatea sa plină de abnegație și dă
ruire, de fierbinte patriotism și bărbăție revoluționară, închinată binelui, 
fericirii și prosperității națiunii noastre socialiste, progresului și bună
stării scumpei noastre patrii.

în aceste calde manifestări s-a regăsit adînca recunoștință pe care 
locuitorii celor două județe, la fel ca intregul nostru popor, o poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija și preocuparea sa constante 
față de dezvoltarea și propășirea întregii țări, față de politica profund 
științifică promovată de Partidul Comunist Român de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor patriei, de creare a tuturor condițiilor mate
riale și spirituale pentru ca toți cetățenii României socialiste, indiferent 
de naționalitate, egali in drepturi, să poată beneficia pe deplin de cu
ceririle societății noastre.

„Toți ai României fii, 
înfrățiți pe veci vom fi“
în peisajul economic general al 

tării, județul Harghita se afirmă ca 
o prezentă deosebit de dinamică, re
marcabilă prin ritmurile de dezvolta
re economică înalte, superioare rit
murilor medii pe tară. Față de 12,5 
la sută, cit s-a înregistrat pe an
samblul economiei în primii doi ani 
ai actualului cincinal, județul Har
ghita a obținut un ritm de dezvolta
re de 18,1 la sută. Cursul acestei di
namici a deschis perspectiva ca în 
devans cu doi ani față de prevede
rile Congresului al XI-lea, județul 
să atingă producția industrială de 10 
miliarde Iei. Este bine cunoscut fap
tul că Harghita s-a aflat în trecut 
printre zonele cele mai puțin dez
voltate ale tării. în cei zece ani de 
existență a județului Harghita, dato
rită realizării unui amplu program de 
investiții, totalizînd circa 11 miliarde 
lei, au fost construite peste 70 de noi 
întreprinderi, industria devenind 
astfel ramură conducătoare în eco
nomia județului. întreaga producție 
industrială a anului 1938 ,se reali
zează în prezent în numai cinci zile.

Ca pretutindeni în tară, schimbu
rile structurale fundamentale din 
economie se reflectă nemijlocit în 
modul de viață al oamenilor. în ri
dicarea nivelului lor de trai. în pe
rioada 1968—1977, in localitățile ur
bane și rurale s-au construit peste 
21 700 apartamente și case noi, pre
cum și cămine pentru nefamiliști cu 
peste 7 550 locuri. Astfel, în această 
perioadă peste o cincime din popu
lația județului s-a mutat în locuințe 
noi. în prezent este în curs de reali
zare un amplu program de construcții 
de locuințe, care se va finaliza la 
sfîrșitul actualului cincinal in peste 
15 000 de alte apartamente, se reali
zează cu succes numeroase obiective 
social-culturale, cum sint Casa de 
cultură din Miercurea Ciuc, spitalul 
și policlinica din Odorheiu Secuiesc 
și altele.

Ca urmare a marilor investiții fă
cute aici in ultimul deceniu, s-au 
creat aproape 43 mii noi locuri de 
muncă, alături de cele existente in 
județ, din care mai mult de jumă
tate în industrie. Astfel, fenomenul
— care a dăinuit multe secole — al. 
plecării în masă a oamenilor de pe 
aceste meleaguri în căutare de lucru 
a rămas, în sensul cel mai propriu 
al cuvîntului, o tristă amintire.

Politica partidului și statului nos
tru de asigurare a deplinei egalități 
în drepturi a tuturor fiilor tării, fără 
deosebire de naționalitate, îsi găsește 
expresie elocventă și în modul in 
care este organizat învătămintul in 
limba maternă. Din cețle 2 632 clase 
ale școlilor generale și liceelor exis
tente in județ, in 2100 procesul de 
învățămint se desfășoară în limba 
maghiară ; din cei aproape 17 000 
copii de grădiniță, peste 14 700 în
vață în limba maghiară. în institu
țiile de învătămint superior din 
diferite centre universitare ale pa
triei studiază peste 600 de tineri de 
naționalitate maghiară, de pe melea-, 
gurile Harghitei.

De menționat că reședința județu
lui — Miercurea Ciuc — a devenit 
centru universitar prin crearea aici 
a unei facultăți de subingineri.

Asemănător se prezintă situația si 
în ce privește asigurarea condițiilor 
pentru înflorirea vieții spirituale a 
locuitorilor județului. Dacă în 1938 
existau pe actualul teritoriu al jude
țului 48 de cămine și săli culturale, 
astăzi numărul căminelor culturale 
se ridică la peste 170. avînd biblio
teci. săli de expoziții si conferințe, 
de spectacole de teatru și cinemato
grafice. Din tirajul celor 32 ziare și 
reviste în lijriba maghiară editate în 
tara noastră, se difuzează in județul 
Harghita, la fiecare apariție, aproape 
122 200 exemplare.

Tot ceea ce s-a realizat pe aceste 
străvechi meleaguri românești. în 
anii construcției socialiste, tot ceea 
ce se înfăptuiește in prezent consti
tuie o puternică mărturie că locui
torii Harghitei — români și maghiari
— au asigurate condițiile adevăratei 
egalități în drepturi — egalitatea _oe 
planul vieții materiale, ceea ce în
seamnă posibilități egale de muncă 
și de afirmare a personalității fie
cărui cetățean, de a beneficia în egală 
măsură de cuceririle civilizației so
cialiste.

Locuitorii municipiului Odorheiu 
Secuiesc — prima localitate vizitată
— au făcut o călduroasă și entuzias
tă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, într-o impresionantă de
monstrație a unității trainice, expri
mată prin gind si simțire, a tuturor 
cetățenilor — români, maghiari — în 
jurul partidului, al secretarului ge
neral al partidului.

Producția industrială a municipiu
lui a crescut de la 45 milioane lei, 
cit era in 1968, la peste 2 miliarde 
de lei, în 1977. Fată de perioada 1971— 
1975. valoarea investițiilor ce s-au 
alocat in actualul cincinal este de 
două ori mai mare.

Au fost create aproximativ 7 000 
de noi locuri de muncă.

într-un număr impresionant, locui
torii Odorheiului. români și maghiari, 
vîrstnici și tineri, femei si bărbați, 
au tinut să fie prezenti la această 
nouă intîlnire cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru a-i mulțumi si in 
acest fel. din adîncul ființei lor. cu 
toată dragostea și stima pe care i-o 

poartă.- pentru grija permanentă fată 
de destinele localității, județului. în
tregii țări, pentru prezentul lor so
cialist si viitorul comunist.

Bucuria fără margini de a-1 reve
dea în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost trăită cu 
deosebită intensitate și exprimată 
prin vibrante aclamații de miile de 
localnici aflati Pe stadionul munici
piului. unde s-a desfășurat ceremo
nia sosirii.

Este o zi însorită. în care chipurile 
oamenilor exprimă bucurie, căldură, 
dragoste fierbinte fată de conducăto
rul iubit al partidului și statului nos
tru.

■ La aterizarea elecopterului prezi
dențial, mulțimea de pe întregul sta
dion, împodobit sărbătorește. îl salu
tă cu deosebită însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu puternice si 
prelungi urale și ovații, scandind în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“. Pe man 
pancarte sint înscrise urări și lozinci 
în limbile română și maghiară : 
„Bine ați venit, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“. „Stima noastră 
și. mîndria, Ceaușescu — România !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei-' 
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului sint intimpinați de 
tovarășul Ludovic Fazekas, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., președintele consi
liului popular județean, de reprezen
tanții organelor locale de partid și 
de stat.

O gardă militară, constituită din 
ostași, membri ai gărzilor patriotice 
și detașamente de pregătire militară 
a tineretului, prezintă onorul. Se in
tonează Imnul de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Potrivit datinii străbune, un lo
calnic: in vîrstă invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să guste din piinea ospi
talității, din plosca cu vin. Un grup 
de copii imbrăcati în costume popu
lare românești și secuiești le oferă 
frumoase buchete de flori. Secreta
rul general al partidului, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, îi îm
brățișează cu dragoste părintească, 
ii sărută, se fotografiază cu ei.

De la stadion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului se îndreaptă spre 
noua platformă industrială a ora
șului.

Aici a fost vizitată întreprinderea 
de matrițe și piese de fontă pentru 
industria chimică, una dintre cele 
mai moderne unități industriale de 
acest gen din țară, care și-a început 
de citeva luni activitatea. Colectivul 
tinerei întreprinderi, constituit din 
muncitori, tehnicieni, ingineji — ro
mâni și maghiari — face o primire 
entuziastă secretarului general al 
partidului.

In întîmpinare se aflau Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei chimice, 
membrii consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere. Tinere muncitoa
re și un grup de șoimi ai patriei ofe
ră flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în fața unei machete, directorul în
treprinderii, ing. Ștefan Fabian, pre
zintă activitatea actuală și perspecti
vele unității, care este chemată să 
satisfacă o serie de cerințe majore 
privind necesarul de matrițe, piese 
de schimb și utilaje tehnologice ale 
industriei noastre chimice. Se subli
niază că, acționîndu-se in spiritul is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, colectivul de muncă 
este hotărît să realizeze pînă la fi
nele actualului cincinal o producție 
suplimentară în valoare de 150 mi
lioane lei.

Sint vizitate apoi citeva dintre sec
toarele întreprinderii. în atelierul de 
prelucrări mecanice sint expuse unele 
dintre piesele de schimb din import 
care au fost asimilate în întreprin
dere în răstimpul scurt care a trecut 
de la punerea în funcțiune, precum 
și produsele realizate pentru export, 
expoziție care constituie o grăitoare 
dovadă a talentului și măiestriei 
muncitorilor de aici. Din datele și 
cifrele furnizate rezultă că prin a- 
ceastă acțiune colectivul întreprinde
rii din Odorheiu Secuiesc contribuie 
la obținerea unei economii anuale de 
20 milioane lei-valută.

Secretarul general al partidului a- 
preciază eforturile oamenilor muncii 
din această unitate economică pentru 
asimilarea unor produse moderne, de 
înaltă tehnicitate, subliniind necesi
tatea accelerării acestui proces, tre
cerii rapide la fabricații de serie.

în contextul acestui dialog de lu
cru. de examinare atentă a fiecărei 
laturi a producției si eficientei eco
nomice. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se dea prioritate dez
voltării producției de mecanică fină, 
fabricației de utilaje tehnologice 
complexe, de înaltă tehnicitate, care 
să valorifice superior resursele de 
materii prime și materiale. Totodată, 
se recomandă trecerea rapidă la 
tipizarea utilajelor și subansamblelor 
pentru industria chimică.

Parcurgind atelierele de utilaj greu 
și mecanică fină, secretarul general 
al partidului se oprește adesea și 
urmărește modul în care muncitorii 
execută și controlează, cu mașini si 
dispozitive de mare precizie, o serie 

de produse care se bucură de pe 
acum de o bună apreciere în tară si 
peste hotare, poartă un fructuos dia
log cu muncitorii.

— Ce retribuție lunară aveți ? — 
întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Fiecare primește o retribuție in 
funcție de nivelul său de pregătire 
profesională, de munca depusă. Eu, 
personal, ciștig 3 000 de lei lucrind 
în regim de 208 ore pe lună — răs
punde lăcătușul Ștefan Deâk.

— Și producția cum merge ?
— Bine, dar acum avem condiții 

ca ea să meargă și mai bine.
— Trebuie să meargă si mai bine

— îndeamnă secretarul general al 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu semnează 
apoi In Cartea de onoare a întreprin
derii : „Ne-a făcut o deosebită plă
cere vizita în această nouă unitate 
industrială a tării. Felicităm călduros 
intregul colectiv pentru rezultatele 
obținute și vă urăm noi si tot mai 
importante succese în viitor.

Dorim tuturor muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, întregului 
personal al întreprinderii multă să
nătate și fericire".

La sfîrșitul vizitei în această tî- 
nără și modernă unitate are loc o 
fructuoasă discuție, în cadrul căreia, 
apreciindu-se rezultatele bune obți
nute de colectiv, se subliniază ne
cesitatea de a se lua măsuri pen
tru a se asigura, într-un timp cît 
mai scurt, atingerea parametrilor 
proiectați, precum și pentru diver
sificarea producției prin introducerea 
cît mai rapidă în fabricație a noi
lor produse cu tehnicitate ridicată.

Pe întregul traseu oină în Piața 
„23 August", oamenii muncii din 
Odorheiu Secuiesc dau glas sentimen
telor lor de dragoste si recunoștință 
fată de secretarul general al parti
dului ovationînd îndelung.

Aici. în Piața ..23 August", situată 
în centrul orașului, are loc adunarea 
Ia care participă mii de oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții, 
de pe șantierele de construcții. pre
cum și numeroși elevi.

Clădirile care înconjoară piața sint 
împodobite cu steaguri roșii si trico
lore. cu lozinci în limbile română si 
maghiară, care exprimă hotărîrea 
comună, nestrămutată a locuitorilor 
municipiului de a înfăptui în deplină 
unitate si frăție, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, vastul 
program de ridicare a României so
cialiste pe noi trepte de civilizație si 
progres.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceausescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului si statului a 
fost salutată cu puternice urale si 
ovații. Se scandează ..Ceausescu— 
P.C.R. !“. ..Ceausescu si ponorul !“.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Uborn.vi Mihai, prim-secretai- 
al Comitetului municipal Odorheiu 
Secuiesc, care. în numele tuturor lo
cuitorilor orașului, români si maghiari, 
tineri si vîrstnici. înfrățiți în muncă 
si idealuri, a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elenă 
Ceaușescu sentimentele lor de aleasă 
stimă, profundă dragoste si prețuire, 
de mîndrie patriotică, de a-i avea în 
mijlocul lor.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general — a spus vorbitorul
— că, alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, oamenii muncii din o- 
rașul nostru sînt plenar angajați 
și muncesc cu dăruire pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective ce ne re
vin din hotărîrile Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului. Datorită grijii deosebite Șl 
permanente de care ne bucurăm din 
partea conducerii de partid si de stat, 
a dumneavoastră personal, pentru 
care vă exprimăm si de această dată 
cele mai fierbinți mulțumiri, această 
așezare a patriei noastre socialiste 
cunoaște o permanentă dezvoltare și 
înflorire. Numai de la ultima dum
neavoastră vizită în municipiul nos
tru au intrat în funcțiune moderna în
treprindere de matrite si piese tur
nate. fabrica de plăci aglomerate din 
lemn, sint în curs de dezvoltare ca
pacitățile de producție la fabricile de 
ață, filatură și „Tehnoutilaj", am dat 
in folosință mii de apartamente. De 
asemenea, se află în construcție mo
dernul spital cu policlinică — obiec
tive pentru care întreaga populație 
vă adresează cele mai calde mulțu
miri. Dezvoltarea municipiului Odor
heiu Secuiesc, ca de altfel a tuturor 
localităților patriei noastre. în care 
împreună cu oamenii muncii români 
trăiesc si muncesc oamenii muncv 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, constituie o dovadă elocventă 
a rezolvării juste, in spirit revoluțio
nar. a problemei naționale în tara 
noastră.

De aceea, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ne exprimăm încă o dată 
totala noastră adeziune si aprobare 
fată de politica națională marxist- 
leninistă a partidului nostru, angaja
mentul ferm de a apăra ca lumina 
ochilor unitatea si frăția dintre po
porul român si naționalitățile conlo
cuitoare. Nimeni și niciodată nu va 
reuși să zdruncine această unitate 
frățească.

Oamenii muncii din municipiul 
nostru, români și maghiari, consideră 
politica internă si externă a partidu
lui si statului nostru propria lor po

Cuvîntul tovarășului 
Janos Fazekas

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Stimat! tovarăși și prieteni.
Onorată adunare.
Orașele și comunele de la poalele 

frumosului masiv Harghita, muntele 
poate cel mai cîntat în balade si poe
zii populare născute pe aceste me
leaguri. localitățile atît de familiare 
nouă din frumoasele văi ale Oltului 
și Mureșului, ale Tîrnavei Mici și 
Mari, aceste rîuri-simbol ale priete
niei și frăției ce izvorăsc curat și 
bogat aici, au îmbrăcat din nou straie 
sărbătorești. Vizita dumneavoastră 
de azi. stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. este momentul deosebit 
ce adaugă noi culori acestei veri în 
plină floare, este prilejul ce aduce 
noi bucurii și satisfacții oamenilor 
de aici. 1

Maghiarii din Secuime — la fel ca 
pretutindeni, toți locuitorii tării, fără 
deosebire de naționalitate — vă pri
mesc cu dragoste si respect, deoarece 
știu că fiecare vizită pe care le-o fa
ceți se înscrie ca o nouă piatră 
de hotar in dezvoltarea impetuoasă 
a locurilor natale, atît de mult îndră
gite.

Primirea aceasta grandioasă este 
o nouă dovadă a faptului că popu
lația maghiară din Secuime se află 
strjns unită în jurul Partidului Co

litică si luptă cu abnegație pentru în
făptuirea ei, ceea ce asigură ferici
rea si bunăstarea lor. înflorirea scum
pei noastre patrii —* Republica Socia
listă România.

Ne simțim deosebit de onorați — 
a spus în continuare vorbitorul — 
pentru faptul că, la scurt timp după 
importantele vizite pe care le-ați fă
cut in unele țări din Asia, precum 
și în Marea Britanie v-ați rezervat 
timp și pentru a veni în mijlocul 
nostru. Populația noastră a urmărit 
cu viu interes și se bucură din toată 
inimă de rezultatele fructuoase ale 
acestor vizite. Ca cetățeni ai Româ
niei socialiste, sîntem mîndri de 
prestigiul și autoritatea patriei noas
tre în lume, prestigiu și autoritate 
neatinse niciodată în trecut, la care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, aveți o con
tribuție hotărîtoare. Vă asigurăm că 
organizația municipală de partid, în
treaga populație a acestui oraș, în
tr-o strînsă și de nezdruncinat uni
tate în jurul partidului, al dumnea
voastră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vom milita și în viitor du 
hotârîre și fermitate pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

A luat apoi cuvîntul tovarășa Bedii 
Elisabeta, secretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea de confec
ții din Odorheiu Secuiesc, depuțat în 
M.A.N.; adresînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun venit în 
numele muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, din întreprindere, vor
bitoarea a spus : Fac parte dintr-un 
colectiv de muncă care beneficiază 
și el de roadele politicii științifice a 
partidului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor țării și de asigu
rare. si pe această cale, a deplinei e- 
galități a tuturor cetățenilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate. Ade
ziunea noastră deplină la această 
politică este confirmată de însăși ac
tivitatea de zi cu zi a oamenilor 
muncii români și maghiari din în
treprinderea noastră, care îsi unesc 
eforturile cu cele ale întregului po
por pentru traducerea în viață a mă
rețelor sarcini ce le revin din docu
mentele Congresului al XI-lea al 
partidului.

Cu emoția firească a acestor mo
mente de înaltă sărbătoare — a 
spus în cuvintul său Vasile Toma, 
muncitor la fabrica de mobilă — ex
prim, in numele oamenilor muncii 
români și maghiari din fabrica noas
tră, bucuria nemărginită de a vă 
avea din nou în mijlocul nostru, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Pentru grija deosebită pe 
care partidul și statul, dumneavoas
tră personal, o acordați creșterii 
continue a bunăstării noastre materia
le și spirituale, perfecționării și adîn- 
cirii democrației socialiste, vă adre
săm cele mai fierbinți mulțumiri și 
ne angajăm ca în strînsă unitate și 
frăție să acționăm hotărît pentru tra
ducerea în viață a istoricului Pro
gram al P.C.R. Să ne trâiți, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ani multi 
cu sănătate1 și putere de muncă; spte 
binele patriei și poporului.

Mă simt deosebit de onorat să iau 
cuvîntul la această adunare popu
lară — a spus Albert Dăvid, directo
rul liceului de matematică-fizică „Dr. 
Petru Groza" din localitate. Ca fiu de 
țăran secui din acest județ, am intrat 
pe porțile unei facultăți — ca și alți mii 
Si mii de tineri români, maghiari, 
germani si de alte naționalități din 
tara noastră — la puțin timp dună 
istoricul act de naționalizare a prin
cipalelor mijloace de producție în 
1948. împreună cu milioane de cetă
țeni. viata noastră a urmat traiectoria 
firească a societății socialiste si 
nutresc un sentiment de profundă 
mindrie patriotică pentru faptul că 
sub ochii noștri, prin munca noastră, 
se creează o Românie modernă si în
floritoare. în care fiecare om al mun
cii. fără deoăebire de naționalitate, se 
afirmă plenar, participă conștient la 
măreața operă de edificare a socia
lismului pe pămîntul României. La 
marea adunare populară care a avut 
loc recent în Capitală — a spus în 
continuare vorbitorul — ati amintit si 
de Aron Pumnul. Ne mîndrim cu fap
tul că la formarea acestui mare 
luptător revoluționar a contribuit si 
școala din Odorheiu Secuiesc, unde 
Aron Pumnul a învățat o perioadă. 
La liceul unde îmi desfășor activitatea 
muncim împreună profesori si elevi 
români si maghiari. înfăptuind zi de 
zi politica partidului nostru, transpu- 
nînd in viată prețioasele indicații pe 
care ni le-ați dat.

Mulțumindu-vă din suflet pentru 
grija deosebită pe care o acordați 
dezvoltării multilaterale a tuturor 
tinerilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, vă asigurăm că vom 
milita cu si mai multă fermitate pen
tru adîncirea prieteniei frătesti din
tre toti tinerii, indiferent de limba 
pe care o vorbesc, pentru a ne în
suși cu totii, așa cum dumneavoas
tră atît de plastic ati spus, limba 
muncii și luptei comune, limba re
voluționară a materialismului dialec
tic și istoric.

A luat apoi cuvîntul . tovarășul 
Janos Fazekas. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

munist Român, al Comitetului său 
Central, în jurul dumneavoastră, se
cretarul general âl partidului și pre
ședintele țării. Ea este o dovadă mi
nunat de grăitoare a faptului că re
lațiile intr-adevăr de tip socialist 
dintre poporul român și naționalita
tea maghiară sînt în continuă dez
voltare și înflorire ; că frăția si prie
tenia sinceră ce caracterizează aces
te relații sint de nezdruncinat, con
stituind una din temeliile forței și 
tăriei noii orînduiri sociale socialiste 
din patria noastră scumpă, Republi
ca Socialistă România.

Stimați tovarăși și prieteni,
Unul din marii clasici ai literatu

rii maghiare, Tamâsi Aron, născut 
aici, în comuna Farkașlaka, și întors 
tot aici pentru odihna de veci, spu
nea : „Omul există pe lume, pentru 
ca undeva să se simtă acasă". Para- 
frazind pe Tamâsi Aron : existăm pe 
lume, ca aici să fim acasă. Aici, pe 
aceste pămînturi strămoșești, in a- 
ceastă minunată țară, patria noastră 
comună, România socialistă.

Am considerat necesar să mențio
nez toate acestea, pentru a da și 
astfel replica tuturor acelora care, 
în ultimul timp, prin intermediul
(Continuare în pag. a IV-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară din Odorheiu Secuiesc
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să încep prin a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
municipiului Odorheiu Secuiesc, in 
numele Comitetului Central al parti
dului. al guvernului, precum si al 
meu personal, un salut călduros si 
cele mai bune urări. (Aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Ne aflăm într-o vizită în mai multe 
județe pentru a discuta împreună cu 
activul de partid Si de stat, cu oa
menii muncii cum se înfăptuiesc 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului privind dezvoltarea in 
ritm înalt, a economiei naționale, a 
patriei noastre, ridicarea continuă a 
bunăstării materiale si spirituale a 
întregului popor. (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu si poporul !“).

în dimineața acestei zile am vizi
tat aici. în Odorheiu Secuiesc, una 
din întreprinderile noi care si-a în
ceput doar de citeva luni activitatea; 
este vorba de întreprinderea de ma
trițe care dă deia producție de înaltă 
calitate, constituind o realizare de 
seamă în municipiul dumneavoastră. 
Ne-a produs o deosebită impresie fe
lul în care întregul colectiv de oameni 
ai muncii din această întreprindere a 
reușit să asigure. în cîteva luni, des
fășurarea în bune condiții a produc
ției. Cunosc si activitatea celorlalte 
întreprinderi din municipiu, pe care 
le-am vizitat cu alte prilejuri. Știu 
că si ele au obținut rezultate bune 
în primele luni ale acestui an. 
De aceea aș dori ca, pentru rezulta
tele bune dobîndite atît de întreprin
derea vizitată, cît și de celelalte în
treprinderi ale municipiului, de toți 
oamenii muncii din Odorheiu Secu
iesc. să adresez tuturor cele mai 
calde felicitări și urări de noi și noi 
succese. (Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Dezvoltarea industrială a munici
piului Odorheiu Secuiesc, a județu
lui Harghita, ca a tuturor județelor 
României socialiste, demonstrează 
cu putere că obiectivele stabilite de 
Congresul al XI-lea privind crește
rea forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țări', industrializarea tutu
ror județelor se înfăptuiesc cu suc
ces, De. altfel, numai în 7,^«ț indus- 

,t}-ța din Odorheiu Secuiesc a .'cres
cut dc aproape 4 ori, cpea ,ce .de
monstrează cu putere felul în care 
se realizează în viată hotărîrile par
tidului nostru, preocuparea partidu
lui și guvernului de a asigura dez
voltarea rapidă a tuturor județelor, 
că o condiție a ridicării bunăstării 
poporului, a egalității în drepturi în
tre toti cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate. Asigurăm 
astfel condiții de muncă și de retri
buție egale, posibilitatea tuturor de 
a lucra in oricare sector de activita
te, în raport cu calificarea, cu pre
gătirea profesională și tehnică. (A- 
plauZe puternice, prelungite).

Desigur, înfăptuirea obiectivului 
pe care ni l-am propus pentru anul 
1980, in toate județele — o producție 
industrială de cel puțin 10 miliarde 
lei — cere eforturi serioase. Munici
piul și județul dumneavoastră se 
numără printre cele care au sarcini 
mai ușoare față de alte județe, care 
trebuie să realizeze în 5 ani o creș
tere a producției de peste 5 ori. 
Realizările de pînă acum, măsurile 
luate pentru înfăptuirea la timp a 
investițiilor demonstrează că avem 
toate condițiile ca în 1980 să înde
plinim acest mare obiectiv. Aceas
ta înseamnă. în fond, o ade
vărată revoluție în industrie, precum 
și în structura socială. în dezvoltarea 
unei clase muncitoare noi. ieșită din 
rîndurile țărănimii, care-și însușește 
rapid tehnica avansată, demonstrind 
capacitatea de a înfăptui tot ceea ce 
ne propunem în patria noastră. 
(Aplauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Odată cu dezvoltarea forțelor de 
producție, a industriei și agriculturii, 
a celorlalte ramuri economice, asi
gurăm organizarea pe baze moderne 
a învățămîntului. a activității știin
țifice. culturale, ridicarea nivelului 
general de cultură si cunoaștere al 
întregului nostru popor. Cunoașteți 
felul în care se înfăptuiește politica 
noastră în acest important domeniu 
al construcției socialiste. învătămîn- 
tul de 10 ani, dezvoltarea liceelor, în- 
vătămîntul superior asigură practic 

Intîlnire emoționantă cu locuitorii municipiului Odorheiu Secuiesc

pregătirea cadrelor pentru toate sec
toarele de activitate, pentru cele 
mai moderne specializări. inclusiv 
pentru fizica atomică. Iată de ce pu
tem spune că. pe baza industrializă
rii socialiste, am asigurat si dezvol
tarea învățămîntului, științei și 
culturii noi. revoluționare, care asi
gură ridicarea nivelului de înțelegere 
și cunoaștere al tuturor cetățenilor 
patriei noastre. (Aplauze puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Este de înțeles că învățarea in 
școli și în limba fiecărei naționalități 
este o necesitate ; aceasta constituie 
o practică de care aproape nici nu 
trebuie să mai vorbim. Viata însăși 
demonstrează că întreaga dezvol
tare a societății noastre socialista 
s-a realizat printr-o strînsă colabo
rare, în condiții egale de muncă. în
vățătură și activitate culturală pen
tru toți cetățenii, fără nici o 
deosebire de naționalitate. Cetă
țenii României de naționalitate 
maghiară, pe lîngă condițiile de 
muncă și retribuție egală, au condi
ții de a învăța în limba proprie și 
mai cu seamă de a-și însuși cele 
mai înalte cunoștințe și cuceriri ale 
civilizației, concepția revoluționară 
despre lume și viață. (Aplauze pu
ternice, îndelungate j se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“). Fără îndo
ială, este important să se poată în
văța în limba pro-prie, dar mai cu 
seamă trebuie să discutăm împreună 
ce învățăm și cum învățăm : dacă 
vom învăța cunoștințe învechite, 
dacă nu vom acționa pentru a 
așeza la baza învățămîntului cele 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii, ale cunoașterii umane, atunci 
învâțămîntul va rămîne în urmă. 
Principala noastră preocupare este 
ca, indiferent în ce limbă se învață, 
să se asigure însușirea celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, să se 
învețe concepția revoluționară despre 
lume și viață, concepția materialis
mului dialectic și istoric. (Aplauze 
prelungite, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vedeți, dragi tovarăși, uzina pe 
care am vizitat-o astăzi, celelalte 
uzine din municipiul dumneavoastră, 
ca și din întreaga țară, dispun de o 
tehnică foarte avansată, de mașini 
automate; ele nu întreabă pe nimeni 
nici in română, r.ici în maghiară, 
nici în germană, nici în engleză. ni,?i 

, în „rusă-,'.Ele întreabă dacfț' cunoști 
tetiriica, dacă știi să le mîniiie'ști, să 
lucrezi cu ele. Aceasta este problema 
esențială — a însuși și a stăpîni la 
perfecție cuceririle științei și teh
nicii ! Numai pe această cale vom 
putea asigura progresul mai rapid al 
patriei noastre, ridicarea bunăstării, a 
gradului de civilizație al poporului. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Este necesar, de aceea, să acționăm 
cu mai multă hotărire pentru ridi
carea nivelului de calificare, pentru 
mai buna organizare a producției și 
a muncii, pentru creșterea producti
vității muncii, spre a asigura o efi
cientă economică maximă în activi
tatea fiecărei întreprinderi. Să acțio
năm cu hotărîre pentru a înfăptui 
în viată hotărîrile plenarei Comite
tului Central din primăvara acestui 
an cu privire la întărirea autocon- 
ducerii si autogestiunii muncitorești, 
care creează condiții ca oamenii 
muncii să participe direct la condu
cerea întreprinderilor, la buna lor 
funcționare, la realizarea programu
lui de dezvoltare. Aceasta consti
tuie. de altfel, o parte inseparabilă a 
democrației muncitorești, a dezvol
tării democrației noastre socialiste, 
care pornește de la necesitatea ca 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, să participe direct la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, la elaborarea politicii in
terne si externe a patriei noastre, la 
înfăptuirea ei în viată. (Aplauze 
puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

în același timp, după cum este cu
noscut. ne preocupăm constant ca, 
pe măsura dezvoltării forțelor de 
producție, să înfăptuim si hotărîrile 
Congresului al XI-lea cu privire la 
creșterea nivelului de trai al po
porului. Am încheiat în această lună 
prima etapă de majorare a retribu
ției cu circa 17 la sută, urmînd ca 
începînd din 1979 să trecem la a 
doua majorare, care se va încheia in 
1980 — ceea ce va asigura creșterea 
veniturilor reale ale oamenilor mun

cii cu circa 32 la sută, fată de 20 la 
sută cit prevăzusem în planul cin
cinal.

Aceste măsuri de creștere mai ac
centuată a veniturilor au fost posi
bile datorită rezultatelor obținute in 
primii doi ani' ai cincinalului, măsu
ri lor adoptate privind creșterea mai 
accentuată a eficienței economice, a 
productivității muncii, a rentabilității 
întregii producții materiale. Aceste 
măsuri demonstrează că stă în pu
terea noastră să înfăptuim progra
mul de creștere a bunăstării poporu
lui, lucrind mai bine, cu mai multă 
eficiență și rentabilitate. Ele de
monstrează în același timp că tot 
ceea ce se realizează în România so
cialistă este destinat bunăstării și fe
ricirii întregului popor, că esența po
liticii partidului, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o e- 
dificăm. o constituie omul, bună
starea, fericirea lui. (Aplauze înde
lungate ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

în același timp ne preocupăm de 
dezvoltarea activității culturale, de 
infăptuirea programului de educare 
și formare a omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului. Cu
noașteți amploarea activității desfă
șurate in cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", care a cuprins 
milioane și milioane de cetățeni ai 
patriei noastre. în raport cu situația 
dintr-o localitate sau alta, festivalul 
se desfășoară și în limba română, și 
în maghiară, și în germană, și în șîr- 
bă, dar in același timp într-o limbă 
unică, aceea a concepției revoluțio
nare, a înfrățirii in munca și lupta 
pentru socialism și comunism. Ast
fel, „Cintarea României" este cîn- 
tarea întregului nostru popor pen
tru comunism. (Aplauze îndelunga
te. urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !").

Preocunîndu-ne de înfăptuirea 
programului de dezvoltare a patriei 
noastre, acționăm totodată pentru în
tărirea colaborării cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, inclusiv cu statele 
capitaliste dezvoltate, pornind de la 
principiile coexistentei pașnice. Pu
nem la baza tuturor acestor relații e- 
galitatea deplină în drepturi, respec
tul independentei și suveranității na
ționale. neamestecul in treburile in
terne. renuptarea.,la forță si la aipțț- 

. hintarea'cu.' tortă', respectarea dreptu
lui. fiecărui popor d© a fi stăoln pe 
destlitelu sale, de'a-si făuri viata' in 
mod liber, asa cUm o dorește. 
(Aplauze puternice, urale puternice).

Sintern. ferm hotărît! ca si în vii
tor să participăm activ la solutio
narea problemelor complexe ale vie
ții internaționale. în interesul tutu
ror popoarelor, la infăptuirea in 
viată a unei politici noi. democra
tice. care să asigure prietenia între 
ponoare, pacea atît de necesară fie
cărui stat și popor pentru a se dez
volta si asigura bunăstarea si feri
cirea. (Aplauze puternice : urale : se 
scandează : „Ceaușescu—Pace !").

în încheiere as dori, dragi tovarăși 
si prieteni, să exprim convingerea că 
toți cetățenii din Odorheiu Se
cuiesc, ca de altfel toți oamenii mun
cii din Harghita si din întreaga noas
tră patrie, vor face totul pentru a-si 
îndeplini sarcinile mari ne care le 
au. pentru a încheia cincinalul 1976— 
1980 cu rezultate cît mai bune si a 
ocupa un loc cit mai de frunte în 
marea întrecere ce se desfășoară in
tre județele, orașele si satele patriei 
noastre. Desigur, dacă veți munci 
bine nu este deloc exclus să ocupați 
un loc fruntaș, chiar primul loc. 
Eu vă doresc să faceți totul pentru 
obținerea acestui loc fruntaș I (A- 
plauzc și urale îndelungate ; se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Vă urez succese tot mai mari în 
întreaga activitate, multă sănătate 
și multă fericire ! (Aplauze și urale 
îndelungate).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân ! (Aplauze și urale îndelungate ; 
se scandează : „Ceaușescu—P.C.R. 1").

Eljen a Român Komunista Pârt !
(Aplauze și urale îndelungate ; se 

scandează îndelung : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
Toti cei prezenti la marea adunare 
de Ia Odorheiu Secuiesc ovaționează, 
intr-o atmosferă de puternic entuzi
asm, de strînsă unitate, pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Comi
tetul său Central, pentru secretarul 
general al partidului și președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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VIZITA DE LUCRU 1N JUDEȚUL HARGHITA
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară de la Miercurea-Ciuc

(Urmare din pag. I)

De la această mare adunare popu
lară din Miercurea-Ciuc doresc să 
adresez tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate felicitări pentru re
alizările obținute și urarea de noi și 
noi succese in întreaga activitate. 
(Aplauze și urale puternice, se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“),

Odată cu dezvoltarea bazei mate
riale am acționat și acționăm pen
tru progresul invățămîntului, științei, 
culturii — factori de seamă pentru 
construcția socialismului și comunis
mului. pentru ridicarea gradului de 
civilizație al întregului nostru popor. 
Sînt cunoscute realizările din acest 
domeniu și nu doresc să mă opresc 
acum asupra lor. Cred însă că me
rită să subliniem, printre realizările 
din Harghita și Miercurea-Ciuc, pe 
lingă dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele, și funcționarea unei 
facultăți de subingineri — ceea ce 
înseamnă că județul Harghita dis
pune și de învățămînt superior. 
Aceasta este încă o dovadă a dezvol
tării rapide a acestui județ, a per
spectivelor pe care le are. (Aplauze 
puternice, urale. se scandează : 
„Ceaușescu si poporul !**).

Dezvoltarea forțelor de producție 
— a industriei, agriculturii, a celor
lalte sectoare — cere un număr tot mai 
mare de cadre cu o înaltă calificare 
în toate domeniile de activitate. 
Trebuie deci să facem totul pentru 
a asigura învătămîntului nostru ase
menea condiții materiale incit tine
rii să-și însușească cele mai înain
tate cuceriri ale științei si tehnicii, 
ale cunoașterii umane, pentru că nu
mai stăpînind aceste cunoștințe îna
intate vom putea asigura mersul 
ferm al patriei noastre pe calea so
cialismului. spre comunism ! (Aplau
ze si urale puternice, se scandează : 
„Ceaușescu si poporul !“).

Toate aceste realizări demonstrează 
în mod elocvent faptul că. în practica 
de zi cu zi. partidul, guvernul patriei 
noastre înfăptuiesc neabătut politica 
națională de deplină egalitate în 
drepturi, creînd condițiile ca toti oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, să aibă asigurate posibi
lități egale de muncă, de retribuție, 
de învățătură, să se poată afirma in 
orice domeniu de activitate, luînd ca 
bază numai capacitatea fiecăruia, pu
terea sa de muncă si de gîndire. 
(Aplauze puternice, se scandează : 
„Ceaușescu si poporul î“).

Desigur. în cadrul învătămîntului 
sînt create condiții ca tinerii să în
vețe în limba proprie, să poată stu
dia în același timp si în alte limbi, 
să învețe si în limba română, astfel 
incit să aibă posibilitatea să se afir
me si să lucreze în orice parte a tă
rii. în orice domeniu de activitate. 
Aceasta constituie în fond adevărata 
politică de egalitate în drepturi, care 
dă posibilitatea omului, indiferent 
în ce limbă vorbește sau de ce 
naționalitate este, să-și poată pune 
în valoare forța și gîndirea sa crea
toare, să se poată afirma în orice 
domeniu al tehnicii, științei, culturii,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

„Toți ai României fii, înfrățiți pe veci vom fi
La încheierea vizitei de lucru a to

varășului Nicolae Ceaușescu în orașul 
Miercurea Ciuc, in fața comitetului 
județean de partid a avut loc o mare 
adunare populară, la care au parti
cipat zeci de mii de oameni ai 
muncii din întreprinderi și-instituții, 
de pe șantierele de construcții, de 
pe ogoare, elevi și studenți. Clădirile 
din jur erau pavoazate sărbătorește 
cu steaguri roșii și tricolore, cu lo
zinci în limbile română și maghiară: 
„Trăiască Partidul Comunist Român 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“ ; „Sti
ma noastră și mîndria : Cdaușescu— 
România !“; ..In deplină unitate și în
frățire. înfăptuim’ neabătut Progra
mul P.C.R." ; „Mulțumim din toată 
inima pentru minunatele condiții 
materiale și spirituale create înfăp
tuirii deplinei egalități in drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate" ; „Toți ai 
României fii. înfrățiți pe veci vom 
fi"; „Trăiască cel mai iubit fiu al 
poporului nostru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“.

In momentul în care apare la tri
bună secretarul general al partidului, 
împreună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, miile 
de cetățeni care umplu incinta din 
fata comitetului județean de partid 
scandează minute în șir „Ceaușescu 
— P.C.R. !“; „Ceaușescu si poporul !“.

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul Ludovic Fazekas, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., care adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu un fierbinte 
salut, exprimînd marea bucurie pe 
care o trăiesc toți locuitorii acestor 
meleaguri — români și maghiari — 
de a primi din nou în mijlocul lor 
pe conducătorul iubit al poporului 
nostru.

Trăim sentimente de fierbinte pa
triotism, legitimă mindrie și nespusă 
bucurie — a spus vorbitorul — că 
acest minunat loc din țară, leagăn 
de muncă și de luptă, de nă
zuințe si minunate împliniri socia
liste ale oamenilor muncii români și 
maghiari, este onorat din nou de 
durhneavoastră. mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu. omul a cărui 
neobosită activitate și a cărui pildui
toare viață se identifică în conștiin
ța fiecărui cetățean cu partidul, cu 
țâra și poporul, omul sub conduce
rea căruia pe întreg cuprinsul tării 
se înaltă cele mai luminoase trepte 
ale edificiului socialismului multila
teral dezvoltat.

In consens cu întreaga tară, orga
nizația de partid a județului Harghi
ta. locuitorii acestor străvechi me
leaguri românești prețuiesc profund 
munca neobosită, plină de dăruire 
comunistă, pe care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral. o desfășurați. dînd partidului 
clarviziune, țel și cutezanță revolu

să poată fi un cetățean demn, să con
tribuie la înălțarea patriei sale pe 
noi culmi de civilizație și progres. 
(Aplauze și urale puternice, se scan
dează: „Ceaușescu și poporul!**).

Fără îndoială că avem tot dreptul 
să fim mulțumiți de ceea ce am 
realizat. Dar nu putem uita că 
Programul stabilit de Congresul al 
XI-lea cere încă eforturi serioase, 
îndeosebi — așa cum am subliniat 
la Conferința Națională din decem
brie — trebuie să trecem de la can
titate la o nouă calitate în toate sec
toarele de activitate. Să facem ca 
activitatea noastră să se manifeste 
într-o formă superioară în toate sec
toarele — in industrie, agricultură, 
transporturi. în învătămînt. în cultură, 
precum si in condițiile de muncă si 
viată ale tuturor cetățenilor patriei.

Avem multe realizări, dar mai 
avem multe de făcut pentru a realiza 
planul cincinal și a ne prezenta în 
1980 cu succese remarcabile în toate 
domeniile. Sînt condiții bune pentru 
aceasta. Trebuie însă să sporim e- 
forturile pentru o mal bună calita
te, pentru o mai bună organizare a 
muncii, pentru creșterea productivi
tății și pentru o eficiență economică 
sporită, pentru a asigura o rentabili
tate mai mare a întregii noastre 
activități. Trebuie să ne fie tuturor 
clar că depinde de noi toți, de felul 
cum vom munci pentru a obține o 
creștere mai rapidă a producției nete, 
a valorii nou create, a venitului na
țional și, pe această bază, dezvoltarea 
mai rapidă a țării, ridicarea într-un 
ritm mai înalt a nivelului de trai 
material si spiritual al poporului. 
Hotărîrile Plenarei Comitetului Cen
tral din martie privind accentuarea 
autoconducerii muncitorești, a auto- 
gestiunii urmăresc tocmai creșterea 
răspunderii fiecărui colectiv de mun
că pentru buna funcționare si folo
sire a mijloacelor de care dispune. 
Asigurînd perfecționarea continuă a 
condițiilor pentru participarea mai 
activă la conducerea societății a tu
turor cetățenilor patriei, noi înțele
gem bine că societatea pe care o e- 
dificăm este rezultatul muncii po
porului. că tot ceea ce înfăptuim se 
realizează numai si numai împreună 
cu toti oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, tot ceea ce realizăm 
este destinat bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor. Trebuie să 
facem totul pentru a dezvolta demo
crația societății noastre, baza orga
nizatorică de participare la con
ducere a tuturor oamenilor mun
cii, la elaborarea politicii interne și 
externe a tării, la înfăptuirea ei. In 
aceasta constă garanția mersului 
ferm înainte al patriei noastre. într-o 
strînsă unitate, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, spre o lume 
mai bună, spre comunism. (Aplauze 
si urale puternice, se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de realizarea Pro

gramului partidului de dezvoltare a 
societății noastre socialiste, acționăm.

ționare, călăuzind întregul nostru 
popor spre fericire și bunăstare.

însuflețiți de hotăririle Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului nostru, oame
nii muncii din județul Harghita — 
români, maghiari și de alte națio
nalități — bucurîndu-se de egalitate 
deplină în drepturi asigurată de o- 
rinduirea noastră socialistă, de parti
dul nostru comunist, uniți în gînd 
și in faptă, animați de idealul co
munist spre care partidul conduce 
țara, nu precupețesc nici un efort 
pentru a realiza sarcinile ce le re
vin din planul pe 1978, din cincina
lul afirmării plenare a revoluției ști
ințifice și tehnice.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că de la vizita dumneavoastră 
de lucru in județul nostru, din oc
tombrie 1976, au intrat în funcțiune 
noi importante obiective și capacități 
de producție, cum sînt : întreprin
derea de matrite si piese turnate din 
municipiul Odorheiu Secuiesc. între
prinderea de utilaje si piese de 
schimb din Gheorgheni, moderna 
turnătorie de fontă de la întreprin
derea de fier Vlăhițâ, secția de mase 
plastice din Miercurea Ciuc. abatorul 
si altele : numeroase unităti au cu
noscut importante dezvoltări si mo
dernizări. creîndu-se astfel premise 
ca încă din acest an să atingem ni
velul de 10 miliarde lei producție 
industrială. în devans cu doi ani fată 
de prevederile cincinalului.

O expresie a ritmului accelerat în 
care se dezvoltă județul Harghita 
este și faptul că astăzi realizăm o 
producție industrială de peste 4 ori 
mai mare fată de anul 1968. iar în 
ceea ce privește ocuparea forței de 
muncă, este semnificativ că la fie
care 1 00Q de locuitori revine un nu
măr de 322 personal muncitor, ceea 
ce înseamnă locuri de muncă sigure 
și venituri în continuă creștere pen
tru zeci de mii de familii.

Dună ce s-a referit pe larg la pro
gresele înregistrat" si în alte sectoare 
economice, în agricultură, construcții, 
în domeniul învățămîntului și cul
turii, vorbitorul a spus :

Văzînd în politica partidului si sta
tului nostru expresia propriilor lor 
năzuințe, oamenii muncii din Har
ghita. români si maghiari. înfrățiți 
în muncă și idealuri, asemenea în
tregului nostru popor, isi reafirmă 
deplina lor adeziune si aprobare fată 
de politica externă a României so
cialiste. al cărei făuritor sîntetl dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
secretar general. Am urmărit cu viu 
interes vizitele pe care le-ati efec
tuat în țările socialiste din Asia și. 
mai recent, în Marea Britanie. și 
ne-am bucurat, din toată inima, de 
rezultatele acestora, de primirea căl
duroasă cu care ati fost -întîmpinat 
pretutindeni ; prin intermediul tele
viziunii. radioului, al presei, ne-am 
simtit mereu, cu inima si cu gîndul. 

totodată, pentru întărirea relațiilor de 
prietenie si colaborare cu țările socia
liste. cu țările în curs de dezvoltare, 
cu celelalte state ale lumii, inclusiv 
cu țările capitaliste dezvoltate, parti- 
cipînd activ la diviziunea internațio
nală a muncii, la activitatea pentru 
realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră. 
(Aplauze și urale puternice).

Intr-adevăr, România are astăzi 
prieteni pe toate meridianele. Am 
fost nu de mult în vizită în mai 
multe țări atit socialiste, cit si capi
taliste. Au venit în țara noastră mulți 
conducători de state și de guverne, 
delegații guvernamentale si de par
tid. Putem spune că din toate acestea 
am constatat cu multă satisfacție 
prestigiul de care se bucură Româ
nia socialistă, poporul nostru, tocmai 
ca rezultat al felului în care el știe 
să muncească, să învețe, să-și ridice 
nivelul de viată, ca rezultat al poli
ticii sale internaționale, al modului 
cum participă la solutionarea proble
melor internaționale pe cale pașnică, 
prin excluderea forței, prin asigu
rarea dreptului fiecărui popor de a 
fi stăpîn pe destinele sale, de a-și 
făuri viața în mod liber, așa cum o 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice, urale. Se 
scandează : „Ceaușescu și poporul !**)

Sîntem ferm hotărîti să depunem 
în viitor eforturi susținute pen
tru înfăptuirea securității in Europa, 
pentru dezvoltarea colaborării in 
Balcani, pentru solutionarea proble
melor litigioase dintre diferitele sta
te — cum sînt cele din Orientul Mij
lociu, din Africa, si din alte părți — 
pe calea tratativelor pașnice, pentru 
excluderea războiului ca mijloc de 
soluționare a acestor probleme. Por
nim de la faptul că numai si numai 
pe această cale popoarele pot să-și 
concentreze eforturile spre dezvol
tarea economico-socială. pot să obți
nă progrese mai rapide în ridicarea 
bunăstării lor materiale si spirituale.

Știm că în lume sînt multe pro
bleme de soluționat, dar considerăm 
că ele trebuie rezolvate numai si nu
mai pe calea tratativelor. Trebuie să 
înceteze cu desăvirsire amestecul în 
treburile altor state, pentru că e 
dreptul fiecărui popor de a trăi în 
pace, de a se dezvolta indeDendețit. 
de a-sl soluționa problemele fără nici 
un amestec din partea altora. Aceas
ta este astăzi voința tuturor popoa
relor lumii si noi vom fi alături de 
ele pentru a pune capăt politicii im
perialiste. colonialiste, pentru a asi
gura libertatea si independenta fie
cărei națiuni 1 (Aplauze prelungite, 
urale. Participantii la miting scan
dează „România — Ceaușescu — 
Pace !**).

întotdeauna am simtit. peste tot. că 
poporul român susține în întregime 
politica internațională a partidului si 
statului nostru, de prietenie si co
laborare cu celelalte state. Este o 
strînsă unitate între politica noastră 
internă si externă : numai actionînd 
cu fermitate atît pentru construcția 

alături de dumneavoastră. Prestigiul 
de care se bucură astăzi tara noas
tră pe arena internațională ne umple 
inima de mîndrie patriotică, ne mo
bilizează să facem totul pentru con
tinua ei înflorire.

îmi revine deosebita cinste și 
onoare, ca reprezentantă a tinerilor 
muncitori harghiteni, români și 
maghiari. înfrățiți în muncă și in 
idealuri, să dau glas bucuriei nemăr
ginite pentru faptul că dumneavoas
tră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. vă aflati 
din nou în mijlocul nostru — a spus 
filatoarea Floarea Tătar, secretara 
comitetului U.T.C. de la Filatura de 
lină din Miercurea Ciuc.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că în tot 
ceea ce gîndim și facem, in strînsă 
unitate frățească, români și maghiari, 
urmăm neabătut exemplul dum
neavoastră de comunist, de patriot 
înflăcărat, simbol al tinereții revolu
ționare, și nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea integrală. ' 
la un înalt nivel calitativ, a sarcinilor 
economice, profesionale și obștești 
ce ne revin.

Am plăcuta misiune de a vă trans
mite un fierbinte salut din partea 
tuturor cooperatorilor români și ma
ghiari de pe ogoarele Harghitei — a 
spus Molnăr Emeric, președintele 
cooperativei agricole de producție din 
comuna Tușnad, Erou al Muncii So
cialiste — și să vă asigur de atașamen
tul nostru deplin față de politica in
ternă și externă a partidului și statu
lui nostru, de hotărîrea noastră fer
mă de a face totul pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

Vă raportez că noi. cooperato
rii din Tușnad. am acționat cu 
fermitate pentru ca indicațiile date 
de dumneavoastră cu prilejul vizitei 
în localitatea noastră să fie transfor
mate în fapte. Astfel, valoarea pro
ducției globale agricole s-a dublat, 
iar producția animalieră a crescut 
cu aproape 250 la sută.

Dorim să reveniți în mijlocul nos
tru. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Vă vom primi întotdeau
na ca pe un părinte drag, cu datoria 
împlinită fată de partid, fată de 
scumpa noastră patrie, pe care vrem 
să o facem tot mai frumoasă si mai 
îmbelșugată.

Vă rog să-mi permiteți ca. în nu
mele oamenilor muncii de naționa
litate maghiară din județul Harghita, 
să exprim nemărginita noastră bucu
rie pentru cinstea de a vă avea din 
nou în mijlocul nostru pe dumnea
voastră. cel ■ mai iubit si stimat 
fiu al poporului, patriot înflăcărat, 
exponentul cel mai strălucit al inte
reselor și năzuințelor tuturor oame

socialismului, cît si pentru o politică 
de pace ne îndeplinim îndatorirea 
fată de ponorul nostru, fată de cauza 
socialismului, fată de cauza păcii în
tre popoare. (Aplauze puternice, 
urale : se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !**).

Dragi tovarăși,
Deoarece prin această mare adunare 

populară încheiem vizita în iudetul 
Harghita, as dori să spun citeva 
cuvinte despre munca organizației de 
partid, care, de fapt, se oglindește în 
tot ceea ce s-a realizat ne aceste me
leaguri. De altfel, apreciind munca 
din industrie, din agricultură, din în
vătămînt si cultură, se înțelege că am 
apreciat si munca comuniștilor, care 
— în strînsă legătură si împreună cu 
toti oamenii muncii — au realizat tot 
ceea ce s-a obtinut în această peri
oadă. Fără îndoială că în iudetul Har
ghita avem o organizație de partid 
puternică, o organizație care a știut 
si știe să uneasoă eforturile tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. în înfăptv'-ea hotăcîr- 
lor Comitetului Central. în aplicarea 
legilor tării.

De aceea, deși în felicitările adre
sate am cuprins și pe comuniști, cred 
că merită să adresăm felicitări și or
ganizației de partid si. încă o dată, 
împreună cu organizația de partid, 
tuturor oamenilor muncii, pentru fe
lul cum acționează într-o strînsă u- 
nitate, sub conducerea comuniștilor, 
pentru înfăptuirea Programului 
elaborat de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român. Iată de 
ce repet urarea de noi și noi succe
se 1 (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!**).

Aș dori, de asemenea, să exprim 
cele mai vii mulțumiri tuturor lo
cuitorilor care ne-au întimpinat as
tăzi Pe meleagurile Harghitei cu ma
nifestări de caldă simpatie, cu bucu
rie. Vedem în toate acestea o ex
presie a încrederii în politica parti
dului nostru comunist, a hotărîrii lo
cuitorilor Harghitei, ca de altfel a 
întregului nostru popor, de a întări 
și mai mult unitatea în jurul parti
dului, al Comitetului nostru Central, 
de a face totul pentru înfăptuirea 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Avînd convingerea că veți face to
tul pentru a ocupa un loc fruntaș în 
acest cincinal și, dacă se poate, chiar 
primul loc, doresc să vă urez încă 
o dată noi și noi succese, multă să
nătate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. ..Ceausescu si 
poporul !**.  Toti cei prezenti la marea 
adunare populară ovaționează mi
nute in șir, intr-o puternică atmosfe
ră de entuziasm si strînsă unitate, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidului și 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate — a spus Mâjai Adalbert, 
președintele consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară.

Doresc să folosesc acest prilej 
înălțător pentru a da din nou glas 
sentimentelor de profundă mulțumire 
a tuturor oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din județ pentru 
tot ce a făcut partidul nostru comu
nist, în frunte cu dumneavoastră, 
pentru realizarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate.

Noi sîntem conștienți de faptul că 
rezolvarea în spirit marxist-leninist 
a problemei naționale în patria noas
tră reprezintă una din cele mai mă
rețe realizări ale politicii partidului 
nostru, asigurînd toate condițiile ma
teriale și spirituale pentru ca toți 
fiii patriei, fie că sînt români, ma
ghiari, germani sau de altă naționa
litate, să se bucure în egală măsură 
de roadele și binefacerile socialis
mului.

Ne identificăm întru totul cu po
ziția fermă exprimată de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, că 
soluționarea tuturor problemelor care 
privesc viața și munca cetățenilor 
din patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, privește numai partidul 
și statul nostru. In conștiința noastră 
este pentru totdeauna întipărit 
profundul adevăr că garanția sigură 
a cimentării unității și frăției, a îna
intării noastre spre un viitor fericit 
o constituie politica înțeleaptă a 
partidului nostru, clarviziunea și o- 
menia secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Simțind permanent grija deosebită 
a partidului și statului, a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, sîntem conștienți că, 
bucurindu-ne de drepturi egale cu 
toți cetățenii patriei, avem și obli
gații egale.

Vă asigurăm că unitatea și frăția 
noastră deplină, ce s-au făurit de-a 
lungul secolelor în lupta și munca 
comune, le vom păstra neștirbite și 
vom face totul ca, împreună cu în
tregul nostru popor, strins uniți in 
jurul partidului, al dumneavoastră, să 
pășim ferm spre minunatul nostru 
țel — societatea comunistă.

Să ne trăiti multi ani. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în fruntea parti
dului și statului, spre binele și fe
ricirea întregului popor, spre mă
reția și strălucirea patriei noastre 
dragi, România socialistă.

întregul tineret studios din județul 
Harghita, români și maghiari, ne ex
primăm din tot sufletul marea bucu
rie și satisfacție prilejuite de pre
zența dumneavoastră în mijlocul 
nostru — a spus Manoilâ Mihai, stu
dent la Facultatea de subingineri 
din Miercurea Ciuc.

Este pentru noi un fericit prilej de 
a vă mulțumi din adîncul inimilor

Este examinat unul din noile tipuri de tractoare fabricate la Miercurea Ciuc

Cu urări în limbile romană și maghiară — o caldă și entuziastă primire la Miercurea Ciuc

La întreprinderea de matrițe și piese de fontă pentru industria chimică din Odorheiu Secuiesc

noastre pentru minunatele condiții 
de învățătură și muncă, pentru grija 
deosebită ce o acordați educării co
muniste a tinerei generații, dezvol
tării și perfecționării continue a 
școlii românești.

Exprimîndu-vă atașamentul nostru 
fierbinte față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru a contribui cu 
întreaga noastră putere de muncă la 
realizarea sarcinilor ce ne revin din 
grandioasa operă de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

In uralele mulțimii, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată în repe
tate rînduri cu puternice aplauze, 
cu ovații și urale. participantii la 
marea adunare populară reafirmîn- 
du-și încrederea profundă în partid, 
în secretarul său general, hotărîrea 
de a merge ferm pe calea socialis
mului multilateral dezvoltat si a co
munismului.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru aprecierile făcute, 
pentru indicațiile date și cu acest 
prilej, tovarășul Ludovic Fazekas a 
asigurat că acestea se vor afla în a- 
tentia comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din județ, pentru a 
munci mai bine, mai eficient în toa
te domeniile de activitate, astfel in
cit orașul Miercurea Ciuc si întregul 

județ Harghita să devină tot mai 
înfloritoare.

Ne aflăm aici oameni ai muncii 
români și maghiari, așa cum ne-a 
așezat istoria pe aceste meleaguri 
ale patriei — a spus vorbitorul. Vă 
asigurăm că nu există forță în lume 
care să clatine unitatea noastră in 
jurul partidului, al dumneavoastră. 
Această unitate este veșnică și de 
nezdruncinat ! Ținem la ea ca la lu
mina ochilor. Comuniștii, toți oa
menii muncii din Harghita, fără 
deosebire de naționalitate, vă vor 
urma neclintit în tot ceea ce între
prindeți pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

La încheierea marii adunări popu
lare răsună din nou aclamații pu
ternice, entuziaste, urale adresate 
partidului și secretarului, său gene
ral. Se scandează cu înflăcărare 
^Ceaușescu — P.C.R.!"; „Ceaușescu 
și poporul!**.

Sint momente emoționante, care 
reliefează extrem de pregnant uni
tatea monolitică dintre partid și 
popor, coeziunea de granit a tuturor 
oamenilor muncii — români și ma
ghiari — în jurul Partidului Comunist 
Român și al secretarului său ge
neral.

Un mare cor al formațiilor de ar
tiști amatori din oraș interpretează 
mult îndrăgitul cîntec revoluționar 
„Partidul—Ceaușescu—România".

★
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în județul Har
ghita ia sfîrșit într-o atmosferă de 
vibrant entuziasm. Pe întreg traseul, 
pini la stadion, mii șl mii de locui

tori ai orașului și-au exprimat din 
nou recunoștința fierbinte pentru a- 
ceastă vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința oamenilor 
muncii de pe plaiurile Harghitei 
pentru grija permanentă a partidu
lui, a secretarului său general față 
de dezvoltarea localităților din aceas
tă străveche vatră românească, pen
tru ridicarea continuă a bunăstării 
întregului popor.

Pe stadion, mii de locuitori ai ora
șului Miercurea Ciuc ovaționează 
minute în șir pentru partid, pentru, 
secretarul său general, scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“ ; „Ceaușescu 
și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Șoimi ai patriei, pionieri, tineri șl 
tinere oferă frumoase buchete de 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

In numele locuitorilor județului 
Harghita — români și maghiari — 
tovarășul Ludovic Fazekas adresează 
secretarului general al partidului cu
vinte de recunoștință, de caldă mul
țumire pentru noua vizită, angaja
mentul lor ferm de â da viață indi
cațiilor, de a transpune neabătut în 
practică sarcinile ce le revin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie, cu afecțiune manifestărilor 
pline de căldură ale populației.

In aclamațiile celor prezenți pe 
stadion, elicopterul prezidențial deco
lează spre județul Mureș.
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unor ziare din Europa occidentală, 
Încearcă, răspîndind șovinismul și 
naționalismul, să discrediteze regi
mul social-politic socialist al țării 
noastre și să semene disensiuni intre 
românii și maghiarii din România. 
Ei încearcă din nou să clevetească 
vrute și nevrute împotriva politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru, vorbind de o pretinsă romani
zare forțată a naționalității maghia
re din România, pentru a băga zî- 
zanie in rândurile noastre.

Doresc să subliniez si la această 
adunare populară ce am spus nu. de 
mult în fata marelui forum al Con
ferinței pe tară a președinților con
siliilor populare, că orice încercare de 
a slăbi unitatea noastră în iurul 
Partidului Comunist Român, de a crea 
disensiuni între poporul român si na
ționalitatea maghiară este zadarnică 
si sortită eșecului. Noi respingem ca
tegoric orice clevetiri si încercări 
diversioniste.

Frăția si prietenia între națiunea 
socialistă română si naționalitatea 
maghiară sint mai puternice decit 
granitul stîncilor Harghitei si nu 
există forță care să le poată zdrun
cina.

România socialistă este casa noas
tră. căminul nostru, pentru că ea este 
realmente patria frăției si prieteniei 
dintre poporul român si naționalită
țile conlocuitoare : pentru că este 
patria egalității noastre sociale si 
naționale.

Republica Socialistă România este 
creația noastră comună, este rezulta
tul luptelor noastre comune. Români, 
maghiari si de alte naționalități. în 
strânsă unire sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, am participat 
deopotrivă la revoluția socialistă, care 
a adus la putere guvernarea ponoru
lui muncitor, fără deosebire de națio
nalitate, si care ne-a ridicat pe înăl
țimile de azi ale civilizației socialiste 
multilateral dezvoltate. împreună am 
înfăptuit totul si împreună vom 
apăra toate cuceririle noastre revolu
ționare.

Hotărârii noastre îi stă mărturie un 
trecut istoric pe cît de zbuciumat, ne 
atit de înăltăitor si măreț.

Un singur mare adevăr emană 
acest trecut istoric, si anume că ceea 
ce a caracterizat fundamental convie
țuirea de peste un mileniu a români
lor si maghiarilor pe aceste melea
guri este frăția si întrajutorarea în 
muncă si luptă. în acțiunile duse 
împotriva dușmanului comun și nu 
disensiunile despre care au vorbit în 
trecut atît de des unii istorici națio
naliști maghiari sau români, ori în
cearcă în prezent să clevetească unii 
naționaliști din Europa occidentală.

Nu am mandat din partea națio
nalității maghiare din România să 
vorbesc în numele ei ; mandatul de 
conducător al nostru, al tuturor, is
toria i l-a dat Partidului Comunist 
Român.

Dar ca fiu al naționalității ma
ghiare, ca unul care o cunosc bine 
și pe care îl cunosc tot atît de bine 
conaționalii' lui ; ca unul despre 
care și maghiarii și românii știu că 
din fragedă tinerețe, de peste 35 de 
ani, mi-am consacrat viața luptei re
voluționare pentru democrație și so
cialism, pentru frăția și prietenia 
între popoare, cred că voi avea acor
dul tuturor semenilor mei pentru a 
asigura națiunea socialistă română 
de toată stima, dragostea si atașa
mentul naționalității maghiare din 
România. Naționalitatea maghiară va 
ști să apere întotdeauna frăția și 
prietenia cu poporul român, va fi 
întotdeauna alături de el în lupta 
pentru socialism și comunism.

Naționalitatea maghiară susține 
fără rezerve politica externă a parti
dului și statului nostru. Ne bucură 
în mod deosebit contribuția hotărâ
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în statornicirea unor relații priete
nești, cu adevărat socialiste cu veci
nii noștri — Republica Populară Bul
garia, Republica Socialistă Federa

tivă Iugoslavia, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, cu toate țările so
cialiste. cu toate popoarele lumii.

Tovarăși,
Am avut prilejul de nenumărate 

ori să vorbesc despre temeliile de 
astăzi ale unității și frăției dintre po
porul român și naționalitatea ma
ghiară. Unul din elementele esențiale 
ale acesteia și ale atașamentului de 
nezdruncinat al naționalității maghia
re față de partid și guvern este, fără 
îndoială, politica de industrializare 
socialistă a acestor meleaguri, de re
partizare judicioasă a forțelor de pro
ducție pe tot cuprinsul patriei.

Ca unul care cunosc bine ținutu
rile secuiești, care am cutreierat fie
care oraș și sat de aici și am stu
diat istoria secuilor, știu prea bine 
că făurirea industriei reprezintă u- 
nul din dezideratele cele mai vechi 
ale populației de aici. După cum se 
știe. încă Găbor Aron a prezentat în 
1848 guvernului revoluționar un pro
iect pentru construirea de obiective 
industriale în Secuime. Ideile lui au 
fost preluate și dezvoltate de oameni 
luminați ca Miko Imre. Orbăn Ba- 
lăzs, marele scriitor secui Benedek 
Elek, ținîndu-se și numeroase con
grese ale secuilor pentru industriali
zarea locurilor natale. însă majori
tatea unor asemenea proiecte au ră
mas doar un deziderat din cauza ne
păsării si intereselor meschine ale cla
selor stăpînitoare. Aceasta este ex
plicația faptului că, in trecut, zeci 
de mii de bărbați și femei au fost 
nevoiți să emigreze în America, Ca
nada, Brazilia, Australia, spre a pu
tea cîștiga o bucată de pîine, du
rând cu ei dorul nestins după pămin- 
tul natal. Aduceți-vă aminte de du
reroasele cuvinte ale marelui scrii
tor Benedek Elek, scrise în 1902 în 
legătură cu fenomenul emigrării : 
„Pleacă peste șapte mări și țări, 
pleacă să-și încerce norocul, deoare
ce pe pămîntul străbun norocul i-a 
părăsit ; i-a părăsit și dumnezeu, 
iar -înaltul guvern»- i-a lăsat și el să 
despereze, să piară".

Numai în condițiile revoluției și 
construcției socialiste s-a putut tre
ce la o politică de industrializare, 
numai în anii socialismului a în
ceput înfăptuirea treptată a unui 
program de ridicare industrială și a 
aoestui colț de țară, o deosebită im
portanță avînd în acest sens sarcina 
stabilită de Congresul al XI-lea al 
partidului de a realiza în fiecare ju
deț o producție industrială globală de 
cel puțin 10 miliarde lei.

Formulînd la timpul respectiv teza 
necesității obiective de dezvoltare ar
monioasă a întregului teritoriu al 
tării, tovarășul Nicolae Ceausescu 
sublinia pe bună dreptate că ea îm
bracă si un caracter ce tine de apli
carea consecventă a politicii partidu
lui în problema națională, de asigu
rare a deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate. De fapt, pornind de 
la această teză se realizează acel salt 
spectaculos la care asistăm de 12— 
13 ani în industrializarea socialistă, a 
judgtelor si orașelor locuite sț de na
ționalități. al căror ritm de dezvol
tare depășește substantial media pe 
tară.

Pentru a ilustra cele de mai sus. as 
da aici doar următorul exemplu : dacă 
în 1965 producția globală industrială 
pe teritoriul actualelor județe Co- 
vasna, Harghita și Mureș era de 
7 miliarde 797 milioane lei. în anul 
1977 ea a atins valoarea de 34 miliar
de 794 milioane lei. în timp ce în 
1938 producția industrială a întregii 
Românii însuma doar 18 miliarde lei. 
în dinamică, producția industrială a 
cunoscut în ultimii 12 ani o creștere 
de șapte ori în Covasna. de peste pa
tru ori în Harghita si aproape de 
patru ori în Mureș. Am convingerea 
că prin planul cincinal 1981—1985 se 
vor face noi pași înainte pe calea dez
voltării multilaterale a tuturor jude
țelor. inclusiv a locurilor noastre 
natale.

Industrializarea socialistă, prin 
profundele mutatii de ordin economic 
si social pe care le-a adus, a condus 
si la radicale schimbări ale conștiin
ței oamenilor. în vechile orășele for- 
mîndu-se o puternică pătură muncito
rească. se formează treptat si modul 
de a gindi muncitoresc, ceea ce — 
alături de progres economic si de 
creștere a gradului de civilizație — 
are o foarte mare importantă politică, 
clasa muncitoare fiind forța socială 
cea mai înaintată, purtătoarea fermă 
a ideologiei internaționalismului, a 
frăției și prieteniei, a egalității na
ționale și sociale dintre toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate.

Pe această bază — temelia solidă 
a egalității în drepturi a tuturor oa
menilor muncii — democrația socială, 
economică și politică actuală asi
gură participarea activă a naționali
tății maghiare, alături de toți oame
nii muncii, la înflorirea continuă a 
României socialiste.

După cum se știe, în cadrul mă
surilor luate de partid pentru lărgi
rea democrației socialiste, pentru 
perfecționarea continuă a formelor și 
metodelor activității sociale, econo
mice și de stat s-a acționat în ve
derea atragerii în mai mare măsură 
în organele de partid și de stat a 
cadrelor din rândurile naționalităților 
conlocuitoare. De la organizațiile de 
bază ale partidului și pînă la Comi
tetul Central, de la consiliile popu
lare comunale și pînă la Marea Adu
nare Națională, ■ Consiliul de Stat și 
guvern, găsim peste tot în compo
nenta acestora și tovarăși din rândul 
naționalității maghiare. în mod prac
tic nu există domeniu de activitate 
la noi în țară unde oamenii muncii 
aparținînd naționalității noastre să 
nu-și poată spune cuvîntul si să nu-și 
poată aduce contribuția, alături de 
frații lor români.

Vorbind despre toate acestea, con
știința de comunist mă îndeamnă să 
evidențiez în primul rînd contribuția 
deosebită a secretarului general al 
partidului nostru la dezvoltarea crea
toare și la aplicarea neabătută a po
liticii naționale marxist-leniniste a 
partidului, ceea ce a dus la o conso
lidare si mai puternică a unității din
tre poporul român si naționalitatea 
maghiară, la o participare si mai ac
tivă a acesteia — alături de toți oa
menii muncii — la îndeplinirea pro
gramului de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

O dovadă elocventă a democrației 
politice, a libertății naționale, care 
este asigurată prin Constituție si prin 
legile țării tuturor cetățenilor, a 
constituit-o și recentul recensămînt al 
populației. Recensămîntul s-a desfă
șurat într-un spirit democratic, toti 
cetățenii avind dreptul nestingherit de 
a declara apartenența lor națională, 
ceea ce arată si faptul că naționalita
tea maghiară nu numai că nu a scăzut 
numeric cum proroceau unii, ci, din 
contră, a crescut cu 100 mii, numă
rând azi un milion si 750 mii locuitori 
ai tării. Deși acesta este adevărul în 
ce privește situația demografică a 
naționalității maghiare, undi — dînd 
dovadă de o vădită rea-credință — 
nu vor să ia cunoștință de fante : din 
contră. în opoziție cu acestea, ei 
vorbesc de o pretinsă omogenizare 
națională a populației tării, de o 
pretinsă integrare națională a națio
nalităților în națiunea română. A 
pune semnul egalității între aceste 
noțiuni, pe de o parte, și integrarea 
naționalității maghiare în viata so
cială. economică si politică a tării, 
participarea ei activă — în strânsă 
unitate cu poporul român — la în
tregul proces al construcției socialiste 
și comuniste din România, ne de altă 
parte, denotă cel puțin o neînțelegere 
a proceselor sociale reale ce se desfă
șoară în viata societății noastre, ca 
urmare a dezvoltării ei. Integrarea 
deplină si conștientă în viata si 
munca întregului popor muncitor, 
fără deosebire de naționalitate, nu 
înseamnă nicidecum pierderea identi

tății etnice a naționalității maghiare. 
Aceasta este una din concluziile cele 
mai evidente aile recentului recensă
mînt.

Sint convins că adunarea populară 
este de acord cu mine ca să adresăm 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceausescu pentru atenția ne care o 
acordă dezvoltării multilaterale a na
ționalității maghiare din România, 
pentru preocuparea permanentă față 
de dezvoltarea si înflorirea limbii și 
culturii maghiare în patria noastră 
scumpă, Republica Socialistă Româ
nia,

Subliniind toate acestea, aș dori să 
spun cîteva cuvinte despre impor
tanța pe care o are învățarea —. 
alături de limba maternă — și a lim
bii altor popoare. Prin părțile noas
tre este și o zicală, care sună cam 
așa : cite limbi cunoști, de atitea ori 
ești om. Desigur, învățarea limbii al
tor popoare este posibilă doar pe 
baza stăpînirii limbii materne, regu
lă valabilă atît la noi, cît și oriun
de pe lume. La noi este prevăzut 
în programele de invățămint studiul 
limbilor de circulație mondială, atit 
în școlile românești, cit și în cele 
ale naționalităților. Pe lîngă acestea, 
in școlile cu limba de predare 
maghiară este prevăzută în progra
mă și copiii învață și limba româ
nă, mijlocul principal de comunica
re cu poporul frate român, limba 
majorității populației țării. Este de 
la sine înțeles că, din moment ce în
sușirea limbilor de circulație mon
dială nu duce la deznaționalizarea 
nimănui, nu poate să ducă la dezna
ționalizarea nici unuia dintre noi 
nici învățarea — paralel cu limba 
maghiară — a limbii române.

Desigur, în procesul lung al con
strucției socialismului, cu toate 
mărețele victorii obținute în diferi
tele domenii ale vieții, au existat și 
lipsuri, s-au comis și unele greșeli. 
Astfel, în problema națională, într-o 
anumită perioadă s-au manifestat, de 
exemplu, lipsuri în domeniul eco
nomic, concretizate în slaba indus
trializare a unor localități locuite și 
de naționalități și, îndeosebi, a unor 
localități din Secuime. Tot așa, în 
altă perioadă au existat lipsuri în 
domeniul învățămîntului în limba 
maternă sau unele greșeli în repar
tizarea cadrelor din rândurile națio
nalității maghiare.

Esențial este întotdeauna să desco
peri din timp lipsurile, sau greșelile 
și să le elimini, așa cum a procedat 
și procedează partidul nostru. Rela
țiile de tip socialist statornicite în
tre națiunea română și naționalități
le conlocuitoare, puterea și hotărârea 
partidului de a le consolida și dez
volta mereu constituie garanția si
gură că noi înșine, împreună, vom 
lichida și de acum încolo orice fel 
de lipsuri, care pot apărea și în acest 
domeniu. Cei ce nu aplică ferm po
litica partidului în problema naționa
lă, prevederile Constituției și ale legi
lor țării din acest domeniu, cu sau 
fără voia lor. lovesc în prietenia și 
frățja dintre poporul român și națio- 
rialitățile conlocuitoare.

în încheiere, permiteți-mi, stimați 
tovarăși, să exprim convingerea mea 
profundă că toți oamenii muncii de 
naționalitate maghiară — alături de 
frații lor români și de alte naționa
lități — se vor uni strâns și în viitor 
în jurul Partidului Comunist Român, 
al Comitetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. răs- 
punzînd cu Însuflețire și elan revo
luționar chemării de a realiza inte
gral mărețele obiective stabilite la 
Congresul al XI-lea. cu convingerea 
fermă că munca lor avîntată servește 
marea cauză a bunăstării întregului 
popor, a înfloririi continue a Repu
blicii Socialiste România,

Trăiască Partidul Comunist Român, 
Comitetul său Central. în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască . prietenia româno-ma- 
ghiară!

Trăiască patria noastră scumpă. 
Republica Socialistă România!

Primit cu puternice și îndelungate 
ovații, la miting a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție de toti cei prezenti. fiind 
subliniată în repetate rânduri pu pu
ternice și îndelungi aplauze. întrea
ga asistentă a manifestat pentru 
partid și secretarul său general, pen
tru unitatea si frăția dintre toti oa
menii muncii din tara noastră, indi
ferent de naționalitate, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărârilor Con
gresului partidului si ale Conferinței 
Naționale a P.C.R.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintarea rostită, 
primul secretar al comitetului muni
cipal de partid a spus :

Cuvintele dumneavoastră. îndem
nurile și orientările pe care ni le-ați 
dat și de această dată constituie pen
tru noi un adevărat imbold, un pro
gram de lucru după care ne vom 
călăuzi în întreaga noastră activitate. 
Vă mulțumim din toată inima pentru 
această nouă vizită. Vă așteptăm cu 
aceeași dragoste ori de râte ori timpul 
vă va permite. Vă dorim multă, 
multă sănătate, viată îndelungată și 
putere de muncă. Adresăm aceeași 
caldă mulțumire și caldă urare mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu.

în piață răsună din nou aclamații 
entuziaste, urale pentru partid si 
secretarul său general, pentru Româ
nia socialistă. Se scandează cu în
flăcărare „Ceaușescu — P.C.R !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Sint momente emoționante, care 
exprimă cu tărie comunitatea de gîn- 
dire și năzuințe dintre partid si 
popor, coeziunea indestructibilă a tu
turor oamenilor muncii din tara noas
tră. indiferent de naționalitate, in 
jurul Partidului Comunist Român și 
al secretarului său general.

După miting, coloana oficială se în
dreaptă spre stadionul orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
în revistă garda de onoare formată 
cu ocazia plecării sale din municipiul 
Odorheiu Secuiesc. Se intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socialiste 
România. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
le sint oferite buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui și statului își iau rămas bun de 
la reprezentanții organelor locale de 
partid și de stat.

Miile de locuitori prezenti în tri
bunele stadionului ovaționează înde
lung. exprimindu-și marea satisfac
ție pentru vizita de lucru făcută in 
municipiul lor de secretarul general 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu însuflețire aclamațiilor mulțimii.

Elicopterul prezidențial decolează 
apoi, indreptîndu-se spre Miercurea- 
Ciuc.

★
După ce a survolat frumoșii munți 

ai Harghitei, elicopterul prezidențial 
a aterizat, pe stadionul orașului de 
reședință al județului — Miercurea- 
Ciuc. , . ..

Ca in atitea alte rânduri, locuito
rii orașului Miercurea-Ciuc — ro
mâni și maghiari, tineri și vîrstnici, 
femei și bărbați — au făcut și de 
această dată o caldă și entuziastă 
primire tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
într-o unitate impresionantă de gînd 
și de simțire, ei au dat glas senti
mentului lor de adîncă prețuire și 
dragoste față de secretarul general 
al partidului. atașamentului lor 
nețărmurit față de Partidul Comu
nist Român și România socialistă. 
Prezenți într-un număr impresionant 
la această nouă întîlnire cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ei au ținut să-i 
mulțumească direct, prin viu grai, 
pentru grija sa statornică fată de dez
voltarea armonioasă a tuturor județe
lor tării, și în acest context si a zonei 
în care ei trăiesc înfrățiți, pentru ac
tivitatea sa neobosită pe care o des
fășoară pentru a asigura progresul 
continuu al patriei, bunăstarea si 
prosperitatea tuturor fiilor patriei 
noastre socialiste — români, maghiari. 

germani — fără deosebire de națio
nalitate.

întregul stadion unde s^a desfășu
rat ceremonia sosirii, împodobit săr
bătorește, freamătă de bucurie. Laa- 
terizarea elicopterului prezidențial 
mulțimea salută cu entuziasm fier
binte pe secretarul general al parti
dului. scandînd îndelung: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu si poporul !“.

O gardă formată din ostași și de
tașamente ale tineretului prezintă 
onorul. Un grup de locuitori, im- 
brăcați în pitorești straie populare 
din această zonă, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să guste din pîinea 
ospitalității, din ploștile cu vin. 
Șoimi ai patriei, pionieri și tineri 
oferă buchete de flori.

în aclamațiile si ovațiile mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceausescu se îndreaptă 
într-o mașină deschisă spre obiecti
vele înscrise în programul acestei noi 
vizite a secretarului general la 
Miercurea-Ciuc.

în centrul orașului are loc un mo
ment emoționant. Coloana de mașini 
este oprită de un grup de tineri si 
tinere care invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu să se prindă într-o horă 
a unității, în care se aflau braț la 
braț români și maghiari, fete si băieți 
imbrăcați în pitorești costume națio
nale.

Prima unitate cuprinsă în progra
mul vizitei de lucru este Filatura de 
lină pieptănată. La intrarea in filatură, 
tovarășul Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceausescu sint lntîmpi- 
nati de tovarășa Lina Ciobanu. mi
nistrul industriei ușoare, de membri 
ai consiliului de conducere al între
prinderii si reprezentanți al oameni
lor muncii.

Una din preocupările centrale ale fi
latoarelor de aici o constituie conti
nua diversificare a producției de 
fire, concomitent cu ridicarea ca
lității acestora. Rezultatele obți
nute In aceste direcții de activi
tate sint sintetizate intr-o sugestivă 
expoziție amenajată în incinta unită
ții. Drept rezultat al strădaniilor spe
cialiștilor si muncitorilor, în cursul 
acestui an gama sortimentală s-a îm
bogățit cu încă sase produse. O con
firmare a strădaniilor acestui destoi
nic și talentat colectiv pentru ridi
carea eficienței activității sale o con
stituie lăudabilul fapt că 99 la sută 
din producția de fire este de calita
tea I.

Luînd cunoștință de aceste bune 
rezultate, secretarul general al parti
dului a felicitat colectivul de muncă 
atît pentru temeinica organizare a 
producției, cît si pentru valorificarea 
superioară, la un înalt nivel calita
tiv. a materiilor prime, urîndu-le noi 
succese în aceste direcții.

Vizita .continuă într-o altă unitate 
a industriei ușoare, aflată în imediata 
vecinătate a filaturii, beneficiara fi
relor realizate aici — întreprinderea 
de tricotaje.

Este a treia oară cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vine în mijlocul 
acestui colectiv. Toți cei ce muncesc 
aici, români și maghiari, au ținut să 
folosească acest nou prilej pentru a 
raporta despre modul in care au dat 
viață indicațiilor secretarului gene
ral al partidului cu ocazia ultimului 
dialog purtat la locurile lor de muncă.

Directorul fabricii. Demeter Denis, 
raportează că. potrivit indicațiilor, la 
ultima vizită, din octombrie 1976. nu
mărul modelelor si articolelor fabri
cate a crescut de la 250 la 500, iar 
procentul produselor de calitatea I 
s-a ridicat de la 90 la sută la 98 la 
sută. Cu o investiție redusă în uti
laje de fabricație autohtonă, capaci
tatea productivă, pe aceeași suprafa
ță, a crescut cu 18 la sută.

în încheierea vizitei, secretarul 
general al partidului, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid si de stat 
au asistat la o prezentare a celor mai 
noi creații ale muncitorilor de aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
cuvinte de caldă apreciere pentru 
strădaniile și performanțele obținute 
de acest tinăr și harnic colectiv, 
urindu-i în același timp să-și con

tinue preocupările pentru valorifi
carea superioară a materiilor prime 
și ridicarea calității articolelor de 
îmbrăcăminte fabricate.

Ultimul popas al vizitei pe plat
forma industrială din estul orașului 
îl constituie întreprinderea de trac
toare pe șenile. Din luna octombrie 
1976, cînd în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cobora de pe 
benzile de montaj al 50-lea tractor, 
unitatea de astăzi a devenit un pi
lon puternic al industriei noastre 
constructoare de mașini, cu o pon
dere însemnată în economia orașu
lui Miercurea-Ciuc, implicit a jude
țului.

La intrarea în Unitate, secretarul 
general al partidului este intimpinat 
de tovarășul Ion Avram, ministrul 
industriei constructoare de mașini, de 
conducători ai centralei de resort, ai 
întreprinderii. în fața unei machete 
sint prezentate stadiul actual si per
spectivele de dezvoltare ale între
prinderii. Se subliniază că. prin 
transpunerea în practică’a indicații
lor secretarului general al partidu
lui. formulate cu prilejul vizitei pre
cedente, referitoare la organizarea 
producției și a muncii, s-a reușit să 
se creeze condițiile pentru realizarea 
în acest an a unei producții de 2 800 
tractoare in 6 variante. Drept rezul
tat al creșterii calificării personalului 
muncitor si diversificării producției." 
sarcini formulate, de asemenea, de 
secretarul general al partidului la 
precedenta vizită, s-a ajuns în pre
zent ca aproximativ jumătate din 
producție să fie exportată. în același 
timp, această tînără unitate construc
toare de mașini are relații de coope
rare cu firme italiene.

Secretarul general al partidului este 
informat despre stadiul obiectivelor 
aflate în construcție sau în faza de 
proiectare, asupra perspectivelor de 
dezvoltare a întreprinderii în actua
lul cincinal. Ministrul de resort, 
conducerea întreprinderii raportează 
că colectivul întreprinderii, in strânsă 
colaborare cu specialiști din centrală 
si minister, va face totul pentru ca la 
sfirsitul actualului cincinal produc
ția de tractoare pe senile a între
prinderii din Miercurea-Ciuc să a- 
jungă la 10 000 de bucăți, potrivit 
sarcinii trasate de conducerea de 
partid si de stat.

în încheierea vizitei este organi
zată o demonstrație cu tipurile de 
tractoare realizate aici. între care 
cele din grupa de 45 CP. destinate 
lucrărilor viticole, in regim de pantă, 
cu tractoarele pentru industrie și con
strucții si cele ce se produc prin 
cooperare cu firma FIAT. Demonstra
ția s-a încheiat cu cea mai recentă 
creație a colectivului — tractorul de 
80 CP.

Luînd cunoștință cu satisfacție de 
aceste realizări, de capacitatea crea
toare a acestui colectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia 
în continuare toate măsurile pentru a 
se face din întreprinderea de trac
toare pe șenile din Miercurea-Ciuc 
o unitate model a industriei noastre 
constructoare de mașini.

Din întreaga desfășurare a acestei 
rodnice vizite de lucru s-au desprins 
cu deosebită pregnantă sentimentele 
de profundă stimă și recunoștință 
ale oamenilor muncii — români si 
maghiari — de pe aceste meleaguri 
fată de Partidul Comunist Român, de 
secretarul său general, pentru politica 
înțeleaptă de dezvoltare economico- 
socială armonioasă a tuturor zonelor 
tării, pentru grija constantă fată de 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate.

O expresie a acestor sentimente au 
constituit-o îndelungile aclamații si 
ovații, nenumăratele manifestări de 
dragoste exprimate de muncitorii din 
unitățile vizitate, care, in număr 
mare, au venit în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. oferindu-i 
flori, rostind cuvinte de aleasă sim
țire.

în semn de amintire a acestor vi
brante momente, tovarășul Nicolae 
Oeaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au fotografiat cu mari grupuri de 
muncitori din întreprinderile vizitate.

VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL MUREȘ
Următorul punct al itinerarului 

vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — municipiul Sighișoara. 
Pe stadionul municipal se aflau mii 
de oameni ai muncii animați de sim
țăminte puternice de dragoste și 
stimă fată de secretarul general al 
partidului, dornici să facă o primire 
sărbătorească marelui patriot care 
conduce cu înțelepciune destinele na
țiunii române.

în ovațiile mulțimii, elicopterul 
prezidențial aterizează pe stadion. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu sînt salutați de 
tovarășul Nicolae Vereș. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., care. în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor județului, le 
adresează calde cuvinte de bun sosit.

în intîmpinare au venit, de ase
menea. membri ai biroului comite
tului județean de partid, reprezen
tanții organelor municipale de partid 
și de stat.

Răsună acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
apoi în revistă garda de onoare al
cătuită în cinstea sosirii sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați 
să guste din pîinea. sarea si vinul 
acestor mănoase păminturi româ
nești.

într-un iureș tineresc, șoimi ai pa
triei și pionieri se desprind din mul
țime și. înconjurîndu-i pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, le oferă. în semn de ne
mărginită dragoste, frumoase buche
te de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
ovațiilor celor prezenți, salută cu 
deosebită prietenie.

în această atmosferă, de mare în
cărcătură emoțională. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat iau loc 
în mașini, indreptîndu-se spre obiec
tivul vizitei.

Vizita de lucru în municipiul Si
ghișoara a început la cunoscuta în
treprindere Țesători» de mătase. 
Ministrul industriei ușoare, Lina 
Ciobanu, și directorul unității, Cor- 
neliu Moldovan, au înfățișat pre
ocupările colectivului sighișorean 
pentru diversificarea întregii produc
ții in conformitate cu cerințele pie

ței interne și externe, pentru reduce
rea cheltuielilor materiale si a con
sumurilor specifice, astfel incit, fo- 
losindu-se de noile pirghii , ale 
autogestiunii, să sporească eficien
ța întregii activități.

Apreciind pe parcursul vizitei în 
secțiile de producție toate aceste re
alizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se continue activitatea 
de dezvoltare a producției de bro
derii, sortimente atît de căutate pe 
piața internă și externă. în același 
timp, s-a indicat ca aceste produse 
să fie folosite nu numai pentru rea
lizarea de perdele, ci și pentru îm
brăcăminte și lenjerie, precum și de 
a spori calitatea acestora.

Străbătind secțiile de fabricație, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de 
vorbă cu numeroase muncitoare, in- 
teresindu-se de condițiile lor de 
muncă și viață. Cu recunoștință în 
glas sînt adresate mulțumiri secreta
rului general al partidului pentru 
măsurile vizînd creșterea mai ac
centuată a retribuției, pentru redu
cerea săptămînii de lucru și pentru 
tot ceea ce face pentru oamenii 
muncii din municipiul Sighișoara și 
din întreaga țară.

Este vizitată apoi Țesătoria de 
bumbac. Și această unitate a înre
gistrat în anii socialismului o dez
voltare fără precedent, produsele ce 
poartă emblema sa fiind cunoscute și 
apreciate astăzi în numeroase țări 
ale lumii. Edificator este si faptul 
că producția fizică a anului 1977 în
trece de aproape 8 ori pe cea reali
zată în urmă cu patru decenii.

în fața unor machete și pa
nouri, ing. Corneliu Ce-rbu, direc
torul întreprinderii, prezintă apoi, 
prin intermediul unor elocvente ci
fre și grafice, evoluția unității. Se
cretarul general al partidului ia cu
noștință de competitivitatea pe plan 
internațional a sortimentelor reali
zate aici, precum și de perspectiva 
măririi fondului de mărfuri destinat 
exportului, care constituie actual
mente 80 • la sută din întreaga pro
ducție. Sint vizitate în continuare 
secțiile de bâză ale întreprinderii 
— preparația, țesătoria propriu-zisă 
și finisajul — unde femeile dețin o 
pondere de circa 90 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se intere
sează de condițiile de muncă și de 
viață ale femeilor, de participarea lor 
la conducerea colectivă a întreprin

derii. a întregii vieți social-politice 
a municipiului. Răspunsurile calde și 
pline de dragoste ale tuturor celor 
întrebați confirmă o dată mai mult 
nivelul de trai tot mai bun al lo
cuitorilor Sighișoarei, condițiile su
perioare la care au ajuns femeile in 
patria noastră, ca rod al politicii 
promovate de partid.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită călduros colectivul 
unității, recomandind cadrelor de 
conducere și reprezentanților centra
lei de resort o mai mare atenție 
creșterii calității produselor și a di
versificării sortimentelor.

în încheierea rodnicei vizite de 
lucru întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în municipiul Si
ghișoara, in cursul după-amiezii, în 
piața centrală a orașului a avut loc 
o adunare populară.

Deschizînd mitingul, tovarășul loan 
Dânășan, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Sighișoara, a 
spus: Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele comuniștilor, al tuturor oame

Primire sârbâtoreascâ și ovații în municipiul Sighișoara

nilor muncii — români, germani, ma
ghiari — să vă adresez din adincul 
inimilor noastre un bun venit pe a- 
ceste străvechi meleaguri ale patriei 
și să ne exprimăm bucuria și mîn- 
dria de a vă avea oaspeți pe dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
cel mai iubit și prețuit fiu al națiu
nii noastre socialiste, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. care întruchipări 
năzuințele și idealurile de progres si 
prosperitate, de pace și prietenie ale 
poporului român.

Oamenii muncii sighisoreni, în 
frunte cu comuniștii, strîns uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră 
personal, urmîndu-vă cu convingere 
comunistă pilduitorul exemplu de 
abnegație și dăruire, de patriotism și 
bărbăție, dovedite în mod strălucit 
de tot ceea ce realizați pentru bine
le. fericirea și prosperitatea națiu
nii noastre socialiste, nu au precu
pețit nici un efort pentru a realiza 
sarcinile ce ne-au revenit din hotă
rârile Congresului al XI-lea si Con
ferinței Naționale ale partidului in 

actuala etapă de dezvoltare economi- 
co-socialâ a patriei noastre.

în memoria noastră este încă 
proaspătă vizita ce ne-ați făcut-o in 
vara anului 1975. după marea cala
mitate naturală care a lovit orașul 
nostru drag. Cuvintele de îmbărbăta
re adresate, indicațiile prețioase 
date la locul de muncă, sprijinul 
material și îndeosebi prezenta dum
neavoastră în acele clipe grele au 
făcut ca în numai cîteva săptămîni 
întreaga activitate, economico-socială 
a municipiului să-și reia cursul nor
mal. iar sarcinile pe primii doi ani 
ai cincinalului actual să le realizăm 
cu 29 zile mai devreme, obtinînd 
peste plan o producție suplimentară 
in valoare de peste 200 milioane lei.

Animați de marile sarcini ce revin 
municipiului Sighișoara în cincinalul 
revoluției tehnico-științifice. de in
dicațiile dumneavoastră prețioase, 
inspirindu-se din exemplul dumnea
voastră de hotărâre și devotament, de 
putere de convingere ce vă caracte
rizează. oamenii muncii sighișoreni 
— români, germani, maghiari — de

plin încrezători că destinele poporu
lui român se află în mîini sigure și 
încercate, vă asigură și de această 
dată că nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea la cele mai 
înalte cote de calitate a tuturor sar
cinilor ce ne revin din Programul 
partidului și hotărârile Conferinței 
Naționale, din prețioasele dumnea
voastră indicații, de a făuri pe pă
mîntul României societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

Luind apoi cuvîntul, tovarășa Vir
ginia Boca, Erou al Muncii Socialiste, 
secretar al comitetului de partid de 
la întreprinderea de confecții „Tîr- 
nava“, a spus : Ca reprezentantă a 
celor peste trei mii de femei de la 
întreprinderea de confecții „Tîrna- 
va“ Sighișoara, vă raportez că trans
punerea în viață a imperativului sub
liniat de dumneavoastră la Conferin
ța Națională a partidului de a trece 
de la faza acumulării cantitative la 
o fază nouă, superioară, aceea a 
luptei pentru calitate, este în depli
nă desfășurare în întreprinderea 
noastră. îmbinînd entuziasmul re
voluționar al oamenilor muncii 
din întreprinderea noastră — ro
mâni, maghiari și germani — sîntem 
hotărîți să ne aducem o contribuție 
sporită la progresul mai rapid al 
patriei, să asigurăm înfăptuirea în
tocmai a hotărârilor Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din martie a.c. privind 
aplicarea noului mecanism econo- 
mico-financiar, a autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii eco
nomice.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Herman Baier, membru al biroului 
comitetului municipal de partid, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
județul Mureș, care a spus: In mu
nicipiul Sighișoara, ca și în județul 
Mureș, trăiesc și muncesc in deplină 
unitate și armonie, înfrățiți pe veci 
în muncă și Idealuri, oameni ai 
muncii români, maghiari și germani, 
contribuind prin eforturile lor co
mune la făurirea bunurilor materiale 
și spirituale ale societății noastre, 
muncind pentru edificarea socialis
mului în România.

Noi, toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate, purtăm cea 
mai adîncă recunoștință și ne ex
primăm totala noastră adeziune față 
de politica înțeleaptă internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, la elaborarea și fundamen

tarea căreia o contribuție decisivă 
ați avut-o și o aveți dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, în care întregul nostru 
popor vede un eminent conducător de 
partid si stat, patriot înflăcărat si 
internationalist consecvent, persona
litate politică proeminentă a lumii 
contemporane.

Marele si limpedele adevăr al pa
triei. trăit de fiecare dintre fiii aces
tui pămînt, se exprimă cel mai preg
nant in înțelepciunea si consecventa 
cu care Partidul Comunist Român a 
rezolvat problema națională, al cărei 
fundament constă în deplina egalitate 
în îndatoriri si drepturi a tuturor ce
tățenilor — români, germani maghiari 
si de alte naționalități — în tara in 
care fiecare naționalitate îsi cultivă 
limba maternă, tradițiile, cultura, pe 
fondul dezvoltării spiritualității comu
ne a celor care aparțin acestui pă
mînt românesc. în aceasta rezidă uni
tatea si frăția noastră de nezdrunci
nat. Iată de ce nu admitem nimănui, 
oricine ar fi si oriunde s-ar afla, să 
pună sub semnul îndoielii această 
grandioasă victorie, cu care, pe bună 
dreptate, ne mîndrim cu toții si pe 
care o apărăm cu sfințenie.

Această realitate ne conferă conști
ința de a fi oameni ai acestui pă- 
mint. oameni ai unei societăți libere, 
care înțelege imperativul că trebuie 
să ducă mai departe mărețele reali
zări ale acestor ani. să militeze cu 
entuziasm și consecvență revoluțio
nară pentru frăția si unitatea întregii 
noastre națiuni.

Aici ne-am născut, aici am crescut, 
aici ne trăiesc si ne-au trăit părinții 
si Strămoșii, aici sîntem acasă, aici 
muncim si ne vedem împlinite visu
rile noastre cele mai îndrăznețe.

Pentru toate acestea adresez. în nu
mele populației germane din iudet. 
cele mai alese ginduri. cele mai sin
cere mulțumiri Partidului Comunist 
Român, dumneavoastră personal, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, care ne sînteți, în același 
timp, conducător înțelept si părinte 
drag și care vă dăruiti întreaga viată 
si activitate înfloririi patriei noastre 
dragi — Republica Socialistă Româ
nia.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că anul 1977 l-am 
Încheiat cu rezultate bune, punînd 
un accent deosebit pe creșterea ca
litativă a roadelor muncii noastre
(Continuare în pag. a Vil-a)
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în timpul marii adunâri populare de la Tirgu Mureș

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Ia adunarea populară din municipiul Sighișoara
Dragi tovarâși șl prieteni,

Sint deosebit de bucuros să mă în*  
tilnesc din nou cu locuitorii Sighi- 
șoarei, cu oamenii muncii din între
prinderile acestui municipiu, care, la 
fel ca toți locuitorii județului Mureș. 
Înfăptuiesc neabătut programul de 
dezvoltare în ritm înalt a patriei 
noastre socialiste, și să vă adresez cu 
acest prilej un salut călduros in nu
mele Comitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat, precum și 
al meu personal, împreună cu cele 
mai bune urări. (Aplauze si urale 
puternice, se scandează : „Ceausescu 
—P.C.R. !“).

Am vizitat (jin nou dpuâ din între
prinderile localității , dumneavoastră, 
care., in 1975, au avut mult de sufe
rit în urma inundațiilor, asa cum de 
altfel a avut întregul municipiu. Mi-a 
făcut multă plăcere să constat că în
treprinderile își desfășoară activita
tea în bune condiții, că obtîn rezul
tate bune șl dau produse de înaltă 
calitate. Știu că si celelalte între
prinderi din municipiu desfășoară o 
activitate susținută pentru realizarea 
sarcinilor planului pe acest an si pe 
întregul cincinal. De aceea, doresc să 
adresez tuturor oamenilor muncii din 
Sighișoara felicitări pentru rezultatele 
obținute și urări de noi și noi suc
cese în activitatea viitoare. (Aplauze 
și urale puternice, sc scandează:
„Ceaușescu și poporul!").

La fel ca și alte localități ale
României socialiste, municipiul Si
ghișoara cunoaște o dezvoltare in
dustrială rapidă și. pe acest fond, o 
ridicare a nivelului general de viață 
al locuitorilor. De altfel, in compa
rație cu 1970, producția industrială a 
orașului Sighișoara a crescut de peste 
3 ori. Sînt în curs noi lucrări de dez
voltare. noi investiții care vor face 
ca industria dumneavoastră să ocupe 
un loc important in cadrul județului 
Mureș.

De altfel, trebuie să menționez cu 
multă bucurie că întregul județ ob
ține rezultate bune în dezvoltarea sa, 
in realizarea Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea al partidului. 
Prin tot ceea ce realizați dumnea
voastră. aduceți o contribuție însem
nată la înfăptuirea planului cincinal, 
la ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului nostru. 
(Aplauze și urale îndelungate, se 
scandează: „Ceaușescu și poporul!").

Tocmai pe baza rezultatelor obți
nute în dezvoltarea forțelor de pro
ducție au fost posibile și măsurile 
adoptate de Comitetul Central al 
partidului și de guvern cu privire la 
sporirea mai accentuată a venituri
lor tuturor oamenilor muncii. După 
cum este cunoscut. în acest an s-a 
încheiat cu trei luni mai devreme 
prima etapă de majorare a retribu
ției. Toți oamenii muncii au primit 
în medie un spor de circa 17 la sută, 
urmind ca. incepînd din 1979. să se 
treacă Ia cea de-a doua etapă a ma
jorării. astfel incit în 1980 să se rea
lizeze o creștere a veniturilor reale 
cu circa 32 la sută, fată de 20 la sută 
cit era prevăzut in planul cincinal. 
Aceste măsuri, ca si celelalte privind 
intensificarea construcției de locuin
țe. a altor așezăminte social-cultu- 
rale, întreaga dezvoltare a tării noas
tre intr-un ritm mai înalt decît pre
vederile cincinalului, sînt posibile da
torită rezultatelor obținute în primii 
doi ani. faptului că oamenii muncii, 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea. intr-o strinsă unitate, sub 
conducerea partidului comunist, dau 
viată minunatelor hotărîri de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare cu pași fermi 
a patriei noastre spre comunism. 
(Urale si aplauze puternice, se scan
dează : ..Ceaușescu — P.C.R. !“).

Deși avem rezultate bune, trebuie 
să spunem că mai sint încă multe de 
făcut pentru Perfectionarea în con
tinuare a muncii in toate sectoarele, 
pentru realizarea ritmică a olanului 
de producție, mai cu seamă pentru 
ridicarea calității si a nivelului tehnic 
al activității atît în industrie, cit si 
în celelalte sectoare. Trebuie să fa
cem totul pentru a asigura înfăptui
rea în viată a hotăririlor Conferinței 
Naționale de a transforma cantitatea 
într-o calitate nouă în toate dome
niile de activitate. Să facem în așa 
fel incit să obținem . o creștere mai 
accentuată a productivității muncii, să 
obținem o sporire mai substanțială a 

eficientei economice, a rentabilității 
fiecărei unități. ,în asa fel incit să 
putem realiza o producție netă mai 
mare, să facem ca valoarea nou creată 
să ducă la sporirea într-un ritm mai 
accentuat a venitului national. Nu-, 
mai pe această bază vom putea dez
volta forțele de producție. întreaga 
societate si. în același timp, vom pu
tea dispune de miiloaceile necesare 
în vederea creșterii mai accentuate a 
bunăstării materiale si spirituale a 
întregului nostru ponor — aceasta 
constituind telul suprem al politicii 
partidului, esența socialismului ne 
care îl edificăm cu succes in Româ
nia. (Urale si aplauze puternice. se 
Scandează: „Ceaușescu — JP.C.R. !“).

In mod deosebit, este necesar să 
acționăm în acest, am.cu toată fermi
tatea pentru înfăptuirea hotăririlor 
Plenarei Comitetului Central din 
martie cu privire la accentuarea ăuto- 
conduceril muncitorești, a autogestiu- 
nii. care să ducă la creșterea rolului 
consiliilor de conducere, al adunărilor 
generale a oamenilor muncii în 
conducerea tuturor unităților eco- 
nomico-sociale. Trebuie să asigu
răm dezvoltarea in continuare 
a democrației socialiste, care pre
supune participarea tot mai activă a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la elaborarea 
politicii interne si externe a tării, la 
înfăptuirea ei. la conducerea întregii 
noastre societăți.

Tot ceea ce realizăm, societatea 
nouă pe care o edificăm sînt rodul 
muncii unite a întregului nostru 
popor. Tot ceea ce înfăptuim este 
destinat satisfacerii în condiții tot 
mai bune a cerințelor de progres și 
bunăstare ale întregii națiuni. Socia
lismul nu poate fi construit decît în 
strinsă unitate de către toti oamenii 
muncii, asigurînd bunăstarea si feri
cirea întregului popor. (Aplauze și 
urale).

în același timp, este necesar să ne 
preocupăm permanent de îmbunătă
țirea învătămintului. a activității 
cultural-educative, de ridicarea gra
dului general de cunoștințe al tutu
ror oamenilor muncii, astfel incit, 
odată cu dezvoltarea forțelor de pro
ducție. să formăm oameni cu o con
știință nouă. înaintată, hotărîti să-și 
făurească viata în mod liber, să lupte 
pentru, independenta si suveranitatea 
tării, pentru construcția socialismului 
și comunismului în România ! (Urale 
prelungite, aplauze puternice, se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Pe aceste meleaguri trăiesc si mun
cesc de secole împreună români, ger
mani, maghiari si alte naționalități, 
împreună au dus lupte revoluționare 
împotriva asupritorilor. împreună au 
luptat pentru eliberarea deplină a 
patriei de sub dominația fascistă, 
împreună au înfăptuit revoluția so
cialistă și au realizat aceste mărețe 
înfăptuiri, care au făcut ca producția 
industrială a tării noastre să fie de' 
aproape 40 de ori mai mare decît 
în 1938. Numai și numai împreună 
vor asigura mersul tot mai ferm îna
inte al societății noastre. înfăptuirea 
Programului elaborat de Congresul 
al XI-lea al partidului! (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Am vorbit de realizările de pină 
acum, care privesc deopotrivă pe toti 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Mi-ar fi greu să incep 
să măsor cit e partea unora sau a 
altora; fiecare la locul său de mun
că iși aduce contribuția, in raport cu 
capacitatea si forța de care dispune. 
Tocmai în aceasta constă egalitatea 
în' drepturi ! Bucurîndu-se de drep
turi depline în toate domeniile, fie
care poate să-și pună întreaga ca
pacitate in slujba dezvoltării genera
le. a bunăstării, a înfloririi României 
socialiste! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul!").

După cum știți, inundațiile din 
1970 și 1975 nu au făcut alegere, 
n-au mers mai mult pe o stradă sau 
intr-o casă locuită de români, de 
germani sau de maghiari ; Inunda
țiile s-au dezlănțuit ca un puhoi și 
au lovit deopotrivă pe toți, vrînd 
parcă să semnifice că este necesar 
să intervină solidaritatea, să mun
cim strîns uniți. Intr-adevăr, numai 
așa putem infringe orice calamități 
naturale. Așa cum am învins atunci 
inundațiile, așa am învins apoi cu
tremurul. Tot astfel vom putea în

vinge orice greutăți în calea spre 
societatea socialistă multilateral dez
voltată, spre comunism, vom putea 
ridica țara pe culmi tot mai înalte ! 
în unitate, sub conducerea partidu-. 
lui comunist, stă forța, chezășia vic
toriilor noastre 1 (Urale puternice, 
aplauze puternice, prelungite. Se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Desigur, toVarăși, este de la sine 
înțeles că in școli fiecare poate în
văța în limba sa, că în instituțiile cul
turale poate organiza activitatea în 
limba sa —■ dar desigur, și împreună. 
Așa cum este de la sine înțeles că 
în fabrică activitatea se organizează 
intr-o singură limbă, aceea a tehni
cii și științei celor mai înaintate. 
Muncitorul, inginerul, specialistul de 
înalță calificare trebuie să vorfebăs- 
că ;o Singură limbă cu mașina, să-i 
cunoască tainele, s-o întrețină, s-o 
facă să producă cit mai bine. 
Mașina nu întreabă pe nimeni in ce 
limbă vorbește : ea întreabă un sin
gur lucru — dacă cunoști tehnica, 
dacă ti-ai însușit știința, dacă ești 
bun meseriaș și. în raport do aceasta, 
produce mai mult sau mai puțin. Iată 
de ce. indiferent în ce limbă se în
vață. trebuie făcut totul pentru însu
șirea celor mai noi cuceriri ale știin
ței si tehnicii. De asemenea, trebuie 
să facem totul pentru însușirea celor 
mai noi si mai avansate cunoștințe ale 
materialismului dialectic si istoric, 
concepția revoluționară, umanistă, 
despre viată si lume. Atunci vom fi 
si buni comuniști, buni pațrioti. buni 
muncitori — și fiecare ne vom putea 
îndeplini datoria la locul său de 
muncă. (Urale si aplauze puternice, 
se scandează : ..Ceausescu si po
porul !").

Dragi tovarâși șl prieteni,

înfăptuind programul nostru de 
dezvoltare socialistă, ne aducem o 
contribuție însemnată la cauza socia
lismului în întreaga lume, la întă
rirea solidarității si colaborării cu 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. Facem 
totul pentru a contribui la realizarea 
unei politici de pace si colaborare, la 
făurirea unei lumi mai drente si mai 
bune pe planeta noastră, in care fie
care națiune să se poată dezvolta co
respunzător voinței sale, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze si urale : 
se scandează : „Ceaușescu—P.C.R. !“)

Sintem ferm hotărîti. ca. si în 
continuare, nunînd ne primul olan 
înfăptuirea programului elaborat de 
partidul nostru privind dezvoltarea 
socialistă a tării. întărind colaborarea 
cu celelalte state, să ne aducem con
tribuția la solutionarea problemelor 
complexe ale vieții Internationale, la 
înfăptuirea securității in Europa, la 
realizarea unei politici democratice, 
care să dea posibilitate fiecărui popor 
să participe activ la rezolvarea 
problemelor. în interesul fiecărei na
țiuni. inlăturînd cu desăvîrsire poli
tica imperialistă, colonialistă, neocolo- 
nialistă. Știm că numai pe această 
cale omenirea va avea un viitor nou. 
luminos, că fiecare națiune va avea 
posibilitatea să se afirme, să-si aducă 
contribuția la progresul si civilizația 
mondială. Vom face totul nent.ru a 
ne aduce contribuția la succesul poli
ticii de Pace. (Aplauze si urale pu
ternice : se scandează : ..Ceausescu— 
Pace !")

Avînd convingerea că oamenii mun
cii. toti locuitorii SiBhisoarei vor 
face totul pentru a-si Îndeplini in 
condiții tot mai bune sarcinile de 
mare răspundere ce le revin în acest 
an si în următorii doi ani ai cinci
nalului. pentru a realiza în întregime 
Prevederile planului si a aduce o 
contribuție tot mai însemnată la dez
voltarea generală a tării, vă urez 
succese tot mai mari în întreaga ac
tivitate, multă sănătate și multă fe
ricire 1

(Aplauze si urale puternice: se 
scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R. !", „Ceaușescu si poporul !". 
Toți cei prezenți la marea adunare 
populară ovaționează minute in șir, 
intr-o atmosferă de mare însuflețire 
și unitate pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al par
tidului si președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la marea adunare populară de la Tirgu Mureș

(Urinare din pag. I)
noastre, de dezvoltare intr-un ritm 
mai înalt, de ridicare a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului. 
(Urale puternice, aplauze ; se scan
dează îndelung : „Ceaușescu și po
porul !“).

Este necesar să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru realizarea in 
viață a hotăririlor Plenarei Comite
tului Central din martie cu privire 
la accentuarea autoconducerii mun
citorești. a autogestiunii unităților 
economico-sociale și. pe această 
bază, pentru creșterea rolului, con
ducerilor colective, al consiliilor 
oamenilor muncii, al , adunărilor 
generale, pentru participarea mai 
activă, a maselor populare lacon
ducerea tuturor unităților economico- 
sociale. Aceasta se încadrează în 
măsurile generale de perfecționare a 
conducerii economiei, a conducerii 
societății noastre, de dezvoltare a de
mocrației socialiste, care presupune 
participarea tot mai activă a întregu
lui popor la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate, la elaborarea 
politicii interne și externe, la înfăp
tuirea ei. Numai prin participarea 
activă, conștientă a oamenilor mun
cii, a întregului popor la conducerea 
societății asigurăm victoria socia
lismului și comunismului in Româ
nia. (Aplauze șl urale puternice, se 
scandează : „Ceaușescu și poporul !")

Totodată, trebuie să acordăm o 
atenție sporită activității politico- 
educative de formare a omului nou, 
constructor al celei mai drepte și mai 
înaintate societăți din lume. Este de 
înțeles că. odată cu dezvoltarea for
țelor de producție, creșterea rîndu- 
rilor clasei muncitoare, a intelectua
lității, cu dezvoltarea învățămîntu- 
lui, științei, culturii, trebuie să ob
ținem o ridicare mai rapidă a ni
velului general de cunoaștere și în
țelegere a problemelor de către toți 
oamenii muncii. Numai pe această 
cale fiecare cetățean, întregul nostru 
popor va putea să-și făurească în 
mod conștient propriul viitor, viitorul 
comunist. Iată de ce activitatea des
fășurată în cadrul Festivalului „Cîn- 
tarea României", diferitele forme de 
manifestare cultural-artistică trebuie 
să unească toate forțele poporului 
nostru, pe toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
și să asigure realizarea unei 
înalte conștiințe, bazate pe cea mai 
avansată concepție despre lume și 
viață, materialismul dialectic și isto
ric. socialismul științific — concepția 
revoluționară a clasei muncitoare, a 
oamenilor care doresc să trăiască li
beri, stăpîni pe destinele lor. 
(Aplauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Dragi tovarâși și prieteni,
M-am referit Ia aceste probleme 

pentru că ele privesc deopotrivă pe 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari. germani, sîrbi și de alte na
ționalități. Toate hotărîrile Congresu
lui al XI-lea sint valabile deopotrivă 
pentru toti și cer unirea eforturilor 
tuturor, sub conducerea partidului, 
pentru înfăptuirea lor în cele mai 
bune condiții.

Desigur, creăm condiții de învăță
tură în limba fiecărei naționalități, 
de manifestare cultural-artistică in 
limba fiecărei naționalități ; dar, tot
odată, trebuie să acționăm si pentru 
organizarea și desfășurarea comună 
a acestor activități. Mai eu seamă 
insă, indiferent în ce limbă vorbim, 
trebuie să nu uităm niciodată că 
avem o singură limbă — limba revo
luționară. a materialismului dialectic, 
a socialismului științific, a umanis
mului revoluționar. în orice grai am 
rosti, trebuie să rostim întotdeauna 
chemarea la lupta pentru socialism, 
pentru comunism, pentru adevărata 
frăție și egalitate între toți oamenii 
muncii. între toate naționalitățile. 
(Urale și aplauze puternice, prelun
gite : se scandează : „Ceaușescu— 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !"). 
Fie că vom spune : ..Trăiască Parti
dul Comunist Român", în limba ro
mână. sau vom spune „fîljen a Ro
mân Komunista Part" in limba ma
ghiară, tot Partidul Comunist Ro
mân trebuie să trăiască. (Aplauze și 
urale prelungite ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cu toții avem un singur program 
— Programul elaborat de Congresul 
al XI-lea, care reprezintă carta fun
damentală. teoretică și practică, a 
construcției socialismului și comu
nismului în România, concretizarea 
materialismului dialectic de care tre
buie să ne călăuzim cu toții. Fie că

vom citi acest program în româneș
te, în maghiară sau în germană, tre
buie să luptăm toți pentru înfăptui
rea lui într-o singură limbă — ă*  
ceea a muncii înfrățite pentru socia
lism și comunism în România ! (U- 
rale prelungite, aplauze îndelungate : 
se scandează : „Ceaușescu —
P.C.R. !“).

Am spus deja la o altă adunare, 
dar voi repeta și aici : fabricile sint 
dotate cu tehnica cea mai înaltă. A- 
veți aici învățămînt superior. Tre
buie să scoatem din invâțămîntul li
ceal. din invățămintul general, din 
învățămîntul superibr, din institute
le de cercetare specialiști cu o înal
tă calificare, care să cunoască și să 
stăpîneâscă la perfecție tehnica și 
știința cea mai avansată din lume. 
Numai organizînd întreaga activita
te pe baza celor mai avansate cuce
riri ale științei și tehnicii, vom asi
gura o industrie competitivă pe plan 
internațional, vom putea realiza în 
bune condiții construcția societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. 
Iată de ce. șl din acest punct de ve
dere. trebuie să înțelegem că. indife
rent în ce limbă se va invăta. trebuie 
să se învețe o singură tehnică, o sin
gură matematică, o singură fizică, o 
singură chimie, o singură medicină, 
pe baza celor mai înalte cuceriri ale 
științei. Totodată, trebuie să acțio
năm împreună pentru a contribui la 
ridicarea nivelului tehnicii, pentru a 
ne aduce contribuția la progresul 
general al științei și tehnicii pe plan 
internațional. (Urale și aplauze în
delungate, se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!").

în trecut, pe aceste meleaguri, ro
mânii, maghiarii, germanii — care 
trăiesc împreună de secole — au 
dus multe lupte laolaltă și, atunci 
cînd au acționat uniți împotriva asu
pritorilor și exploatatorilor, fără 
deosebire de naționalitate, am obți
nut întotdeauna cîștig de cauză, am 
obținut victoria. întotdeauna clasele 
exploatatoare, ca și aceia ce și-au 
trădat clasa din rîndul căreia au 
ieșit au fost dușmanii oamenilor 
muncii, atît români, cit și maghiari 
și germani, căutînd să-i învrăjbească 
pentru a-i putea asupri și exploata 
mai ușor. Dimpotrivă, întotdeauna 
revoluționarii, atît burghezo-demo- 
crati. cit si socialiștii si comuniștii, 
toți cei care doreau să trăiască li
beri au fost pentru înfrățire, pentru 
solidaritate, pentru luptă comună în 
vederea cuceririi unei vieți libere în 
România 1 (Aplauze, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !"). Dar 
și în lupta cu natura, oamenii de 
pe aceste meleaguri au acționat îm
preună. Voi repeta într-un sens ceea 
ce am spus la Sighișoara : știți bine 
că in timpul inundațiilor apele nu 
s-au oprit nici la casele românilor, 
nici ale maghiarilor, nici ale germa
nilor, ci au pustiit totul, inclusiv 
fabricile unde lucrau si unii si alții 
împreună. Poate într-un sens simbo
lic. apele au vrut să demonstreze că 
e necesară întărirea si mai mult a 
unității, a muncii comune pentru de
pășirea oricăror greutăți, a oricăror 
catastrofe provocate de natură sau de 
oameni. într-adevăr. numai împreună 
vom putea învinge atît catastrofele 
naturale, cît si orice piedici ne care 
cineva va încerca să le ridice în ca
lea noastră spre comunism. (Urale și 
aplauze puternice : se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Fără îndoială, tovarăși, pentru a 
realiza Programul Congresului al 
XI-lea mai avem mult de muncit. 
De abia in cincinalul următor ne-am 
propus să depășim stadiul de tară in 
curs de dezvoltare, să ajungem la un 
venit national de peste 2 500 de do
lari ne locuitor, să realizăm o in
dustrie si o agricultură avansate. în 
stare să satisfacă necesitățile poporu
lui. să dezvoltăm si mai mult ști
ința. cultura. învătămîntul. să ridicăm 
nivelul general de viată. Asa cum am 
spus încă la Congresul al XI-lea, so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată presupune nu numai pro
gresul material, cantitativ, ci al tu
turor laturilor vieții sociale. Numai 
în măsura în care vom crea o socie
tate in care omul să se poată bucura 
din plin de cuceririle civilizației ma
teriale ale socialismului, de cuceriri
le spirituale, de libertățile democra
tice. de participarea conștientă la 
conducerea statului, vom putea spu
ne că ne îndreptăm cu nași siguri 
spre societatea fără clase, spre visul 
de aur al omenirii, sure comunism. 
(Aplauze si urale puternice î se scan
dează îndelung : „Ceaușescu—P.C.R. !“ 
„Ceausescu si poporul !“).

Dar. toate acestea nu le putem re
zolva decît noi înșine. Nimeni, nici 

din cer, nici din afară, nu va veni 
să soluționeze problemele noastre în 
România. Numai noi. întregul ponor, 
sub conducerea partidului comuniști 
într-o strinsă unitate, vom reuși să 
lichidăm toate greutățile si să asigu
răm înfăptuirea acestor năzuințe mi
nunate. a acestor aspirații de veacuri 
ce prind viată in fata ochilor noștri. 
Vom merge astfel. împreună. într-o 
strinsă unitate : spre comunism ! 
(Aplauze sl urale prelungite : se scan
dează : „Ceaușescu si poporul", 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

în fond, tovarăși, constituim o 
mare familie, familia constructorilor 
comunismului din România. Din pă
cate. după cum uhii poate știu — 
mă refer la cei mai in virstă. la 
familiști — și în familii unii trag 
înapoi, doresc să aibă totul fără mun
că, ar fi mulțumiți ca părinții să Ie 
dea de toate și să nu le pretindă ni
mic. Dar-, dacă aceasta se întîmptă 
într-o familie mică, cu atît mai mult, 
într-o mare familie de constructori 
ai socialismului. Ce trebuie să fa
cem în fiecare familie, si în marea 
noastră familie in acest caz ? Să-i 
ajutăm pe cei ce trag înapoi să în
țeleagă că fiecare trebuie să-si a- 
ducă contribuția la mersul înainte, 
că făurim o societate a muncii. • că 
nu este loc pentru leneși. Nimeni nu 
poate trăi în societatea noastră fără 
a munci, fiecare are si drepturi, dar 
si obligații. Dreptul la muncă este in 
același timp și o obligație. Fiecare 
trebuie să muncească in raport cu 
pregătirea si capacitatea sa. Trebuie 
să facem totul ca această mare 
familie a noastră să devină tot. 
mai unitară, să fie o familie a 
muncii libere, a creației libere ce 
înalță omul și îl transformă intr-un 
om nou ; asemenea oameni trebuie 
să devenim cu toții in societatea 
socialistă din România ! (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu șl 
poporul !")

Dragi tovarâși și prieteni,
Avem răspunderea, in primul rlnd, 

de a construi socialismul în patria 
noastră. Știm însă bine că realizînd 
acest obiectiv, ne aducem în același 
timp contribuția la cauza socialismu
lui in general. Fiecare partid, fiecare 
țară socialistă își aduce in primul 
rind contribuția la cauza socialismu
lui. prin felul cum rezolvă proble
mele construcției socialiste, prin fe
lul in care progresează în edificarea 
socialismului. Tot astfel, fiecare par
tid. fiecare forță revoluționară își 
aduce contribuția la cauza socialismu
lui prin felul cum știe, pornind de 
la realitățile din fiecare țară, să 
unească poporul în lupta pentru de
mocrație. pentru transformarea in- 
noitoare. revoluționară a societății. 
Iată de ce. înfăptuind socialismul în 
tara noastră, ne aducem contribuția 
la cauza socialismului în întreaga 
lume. (Aplauze și urale puternice)

în același timp, sintem conștienți că 
trebuie să întărim permanent colabo
rarea si solidaritatea cu toate țările 
socialiste. De aceea, acționăm pen
tru depășirea divergentelor existente 
între unele țări socialiste, fiind con
știenți că pornind împreună pe calea 
socialismului, toate problemele trecu
tului trebuie soluționate într-un fel 
nou. în spiritul întăririi solidarității 
și colaborării ca o necesitate a a- 
firmării forței socialismului pe plan 
internațional. (Aplauze și urâte; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!").

în același timp. întărim solidari
tatea cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, care repre
zintă o forță uriașă a vieții con
temporane în lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru noua ordine 
economică internațională, pentru o 
politică nouă, democratică, de pace 
și colaborare. Dezvoltăm relațiile și 
cu țările capitaliste avansate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, participînd tot mai 
activ la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul de valori mate
riale și spirituale pe plan mondial.

$tim bine că existența statelor cu 
orinduiri sociale diferite va con
tinua să fie multă vreme o realitate 
și de aceea facem totul pentru a 
se asigura, în aceste condiții, relații 
de colaborare între toate statele 
lumii, punînd la baza acestora prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independentei și suvera
nității naționale, neamestecul în tre
burile interne, renunțarea la forță și 
la amenințarea cu forța, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe bogățiile naționale, de a-și 
făuri viața în mod liber, așa cum 
dorește fiecare națiune. (Aplauze și 

urale îndelungate : se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.!").

Ne preocupăm de înfăptuirea secu
rității în Europa, și in primul 
rind de trecerea la măsuri de 
dezangajare militară, fără de care 
nu se poate vorbi de pace și 
colaborare ne continentul nostru. 
Acționăm, de asemenea, pentru solu
tionarea problemelor litigioase ne ca
lea tratativelor pașnice. In acest 
sens ne pronunțăm pentru rezolvarea 
problemelor din Orientul Mijlociu 
prin retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate si solutionarea 
problemei poporului palestinian, in
clusiv prin formarea unui stat pales
tinian independent. Nu înțelegem de 
ce Israelul continuă șă adopte o po
ziție rigidă, care îngreunează realiza
rea păcii in această zonă si creează 
noi pericole de încordare, de conflict, 
ce periclitează pacea întregii lumi.

Ne pronunțăm, de asemenea, pen
tru soluționarea problemelor din 
Africa de către africani, fără nici un 
amestec din afară. Pornim de la fap
tul că trebuie lichidată, o dată pentru 
totdeauna, politica imperialistă, co
lonialistă și neocolonialistă, că pro
blemele dintre țările africane tre
buie soluționate de către ele însele, 
că nimeni nu trebuie să intervină cu 
forța militară sau sub altă formă in 
treburile acestor pbpoare. Popoarele 
africane, ca si cele europene, ca toa
te popoarele lumii, au dreptul la in
dependentă, au dreptul la pace, au 
dreptul să pună capăt asupririi sub 
orice formă ! (Aplauze îndelungate).

După cum este cunoscut, tara noas
tră desfășoară o largă activitate pe 
plan international în vederea dezar
mării. si în primul rind a dezarmării 
nucleare. Propunerile pe care le-am 
prezentat la Organizația Națiunilor 
Unite reprezintă o contribuție impor
tanță a poporului nostru în direcția 
găsirii căilor pentru a se pune capăt 
înarmărilor, pentru a se trece treptat 
la dezarmare, la dezarmare nuclea
ră, pentru ca economiile realizate 
astfel să fie folosite pentru dezvolta
rea economico-socială a popoarelor, 
a țărilor în curs de dezvoltare, pdntru 
ca minunatele cuceriri ale științei să 
fie utilizate nu în scopuri militare, ci 
în scopul ridicării gradului de civili
zație și bunăstare a tuturor popoare
lor. Lupta pentru dezarmare consti
tuie astăzi o cerință fundamentală a 
tuturor națiunilor, de înfăptuirea că
reia depinde viitorul întregii omeniri. 
(Aplauze puternice, urale. se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !").

Doresc incă o dată să reafirm, si 
de la această mare adunare populară, 
că partidul nosțru comunist. Repu
blica Socialistă România vor face 
totul pentru intărirea solidarității si 
colaborării cu toate forțele progresis
te. antiimperialiste. cu toate popoa
rele. avînd ferma convingere că stă 
in puterea forțelor progresiste și a 
popoarelor ca. acționind în strinsă 
solidaritate, să oprească cursa înar
mărilor. să asigure pacea, dezvolta
rea democratică, progresistă a lumii ! 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarâși șl prieteni,
Aș dori. în încheiere, să exprim 

convingerea că organizațiile de partid 
din județul Mureș, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
vor face totul pentru a-și indeplini 
in cele mai bune condiții răspunde
rile ce le au, că vor realiza cu succes 
planul pe acest an. planul pe urmă
torii doi ani ai cincinalului. Aș ex
prima dorința ca in 1980. la sfirșitul 
cincinalului, județul Mureș să se 
prezinte nu numai cu planul reali
zat. dar să ocupe un loc fruntaș in 
marea întrecere ce se desfășoară in
tre județele patriei noastre. Sînt 
ggta să inmînez cel mai inalt ordin 
județului Mureș — sau acelui județ 
care va ciștiga această mare întrece
re, Mi-ar face plăcere s-o ciștigati 
dumneavoastră ! (Aplauze puternice, 
urale. se scandează : „Ceaușescu si 
poporul !“).

Cu această dorință închei, urîn- 
du-vă încă o dată succese tot mai 
mari in întreaga activitate ; multă 
fericire și multă sănătate ! (Aplauze 
puternice, prelungite, se scandează 
minute in șir : „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu șl poporul". Toți cei pre- 
zenți Ia marea adunare de la Tirgu 
Mureș ovaționează puternic, intr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

nent.ru
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Ânimat de simțăminte de profundă mindrie patriotică, întregul nostru popor 

aprobă cu entuziasm rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei tovarășului 

flicolae Ceausescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Marea Britanie

Din mesajele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cu imensa bucurie pe care ne-o 

produce fiecare nouă acțiune de
dicată afirmării politicii principia
le de pace și colaborare a parti
dului și statului nostru — se spu
ne in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. — 
vă adresăm cele mai calde senti
mente de stimă și prețuire pentru 
strălucita solie pe care ați dus-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Marea Britanie, Oa
menii muncii din județul Sibiu — 
români, germani, maghiari — au 
urmărit cu adincă emoție și deo
sebită satisfacție itinerarul vizitei, 
înaltele onoruri cu care ați fost 
intîmpinat, au luat act cu profundă 
satisfacție de aprecierile călduroase 
la adresa politicii noastre, a activi
tății dumneavoastră strălucite, atît 
de cunoscută pe toate meridianele.

Vă mulțumim din inimă, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru modul strălucit în care și 
de această dată v-ați făcut inter
pretul fidel al vrerii noastre de a 
munci și a trăi în libertate și fră
ție, asigurînd scumpei noastre pa
trii și minunatului ei popor un 
loc demn între națiunile libere ale 
lumii, într-o lume ferită de spec
trul armelor și al războaielor. Vă 
asigurăm că mesajul de pace, prie
tenie și colaborare pe care nu oste
niți să-1 faceți cunoscut lumii, cu 
autoritatea dumneavoastră recunos
cută de om de stat de renu
me internațional, reprezintă pentru 
noi toți crezul in numele căruia 
vom munci cu mai multă abnega
ție pentru a face din patria noas
tră o țară socialistă puternic dez
voltată, liberă și independentă, care 
să se bucure întotdeauna de stima 
și considerația popoarelor.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se 
arată: Primirea călduroasă de care 
v-ați bucurat, conferirea înaltei dis
tincții britanice, întîlnirile și convor
birile avute cu personalități de frunte 
ale vieții politice engleze, acordurile 
si documentele semnate constituie 
dovezi incontestabile ale aprecierii 
de care se bucură tara noastră in 
lume, un cald si vibrant omagiu 
adresat președintelui României, o 
nouă pagină istorică pe care ati în
scris-o în cronica întăririi continue 
a tradiționalelor legături româno- 
britanice.

Pătrunși de o nețărmurită admira
ție pentru tot ce ați infăptuit în 
această istorică vizită, vă asigurăm, 
si cu acest prîlei. mult’ iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, că 
urmindu-Vă strălucitul exemplu de 
dăruire si perseverentă în rezol
varea problemelor vitale ale ome
nirii. ne vom amplifica eforturile 
pentru creșterea calitativă a activi
tății noastre, așa cum ne-ați indicat 
la Conferința Națională si la ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din martie a aces
tui an. incit să contribuim mai 
mult, alături de harnicul si talenta
tul nostru popor, la perfecționarea 
întregii noastre activități economi- 
co-sociale. spre binele si inflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România. Să ne trăiti cit 
tara si poporul !

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Teleorman dau o înaltă 
apreciere noii vizite întreprinse de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord și aprobă din toată inima re
zultatele acesteia, care contribuie 
la dezvoltarea continuă a colaboră
rii multilaterale dintre cele două 
țări și popoare, la întărirea păcii în 
întreagă lume — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Ne bucurăm din toată inima că 
și cu acest prilej dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, ați făcut cunoscute, cu glasul 
cel mai autorizat al națiunii româ
ne, cu gindul cel mai cutezător, 
sentimentele de stimă și de priete
nie ale poporului nostru, ați afirmat 
incă o dată politica de pace a 
României de colaborare multilatera
lă cu toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială. Avem de
plina convingere că relațiile noas
tre, colaborarea economică, tehnico- 
științifică și cultural-artistică intre 
România și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord se vor 
amplifica tot mai mult, în interesul 
popoarelor și țărilor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

Și in cursul acestei vizite, ca pre
tutindeni in lume, ați afirmat term 
politica externă a României, politi
că bazată pe deplina egalitate în 
drepturi, respectarea independenței 
și suveranității, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re1 
ciproc. elaborată de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al poporului 
român, respectat și stimat pretu
tindeni ca o mare personalitate a 
lumii contemporane.

Ne angajăm să urmăm și să înfăp
tuim neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, să ne dedicăm toate for
țele pentru traducerea in viață a 
hotăririlor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale.

Oamenii muncii vasluieni, ase
menea întregului nostru popor, 
văd in această nouă misiune de 
pace și colaborare internațională 
reconfirmată consecvența cu care 
dumneavoastră militați pentru in
tensificarea colaborării pașnice și 
echitabile între popopare, pentru 
instituirea unor raporturi de tip nou 
între națiuni, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VAS
LUI AL P.C.R.

Prin politica pătrunsă de un au
tentic și de necontestat caracter 
științific pe care o promovați în re
lațiile internaționale, dumneavoas
tră, mult prețuite și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aduceți o ines
timabilă contribuție la cauza păcii 
generale, la înlăturarea barierelor 
care separă țările cu orînduiri so
ciale diferite.

Vizitind Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, dum
neavoastră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, ați înscris vii și 
memorabile pagini ale politicii 
noastre externe, ale prestigiului in
ternațional al României.

Ne aflăm sub puternica impresie 
ce ne-a produs-o decernarea de că
tre prestigioase instituții de învăță- 
mînt din Marea Britanie a unor 
înalte titluri științifice tovarășei 
Elena Ceaușescu. Aceasta reprezintă 
o vie expresie a recunoașterii pe 
plan internațional a meritelor deo
sebite ale tovarășei Elena Ceaușescu 
în progresul științei și culturii noas
tre, o apreciere dată succeselor ob
ținute de cercetarea științifică 
românească.

Aprobînd din adîncul ființei lor 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, fău
rită și promovată de dumneavoas
tră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii din ju
dețul Vaslui, în frunte cu comu
niștii, se angajează să facă totul 
pentru a înfăptui neabătut sarcini
le ce le revin din hotărîrile Con
gresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

în telegrama CONSILIULUI U- 
NIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE se spune : Puternic însu
flețiți de cele mai profunde senti
mente de dragoste și înaltă prețui

• „Aprecierile la adresa personalității și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă pentru întregul nostru popor un motiv de profundă satisfacție, 
ne mobilizează și mai mult in jurul partidului în marea operă de edificare 
a socialismului".

• „Prin politica pe care o promovați în relațiile internaționale, tovarășe secretar 
general, aduceți o inestimabilă contribuție la dezvoltarea colaborării prietenești 
între țările cu orînduiri sociale diferite, la cauza păcii generale".

• „Prestigiul internațional al patriei este indisolubil legat de activitatea plină 
de pasiune și dăruire pe care o desfășurați ca exponent al celor mai nobile 
năzuințe și idealuri ale poporului român și ale tuturor popoarelor lumii".

re față de dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, milioanele de țărani co
operatori, laolaltă cu întregul nos
tru popor, au urmărit cu deosebit 
interes și mindrie patriotică vizita 
pe care ați întreprins-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Marea Britanie, considerînd că a- 
ceasta deschide noi și ample per
spective intensificării cooperării e- 
conomice româno-britanice, in in
teresul reciproc, al cauzei colabo
rării internaționale.

înaltele onoruri, sentimentele de 
aleasă prețuire și stimă cu care 
ati fost intîmpinat pretutindeni, a- 
precierile elogioase făcute la adre
sa dumneavoastră, a României so
cialiste constituie o strălucită re
cunoaștere a contribuției pe care 
o aduceți la dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie intre 
toate popoarele, la eforturile pen
tru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice" și politice internaționale, 
la afirmarea puternică în lume a 
principiilor promovate cu consec
ventă de partidul și statul nostru.

Reafirmind și cu acest prilej to
tala aprobare de către țărănimea 
cooperatistă a politicii interne și 
internaționale a partidului și sta
tului nostru, Consiliul Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție vă asigură, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar 
general, că va acționa fără preget 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
umane și materiale din agricultură, 
în scopul înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
pentru ridicarea satului românesc 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

Sintem însuflețiți de sentimente 
de mindrie. patriotică pentru modul 
strălucit în care ati reprezentat si 
in această importantă misiune na
țiunea română, pentru afirmarea 
politicii principiale clarvăzătoare a 
României socialiste în soluționarea 
problemelor complexe ale contem
poraneității. pentru înaltă apreciere, 
stimă si considerație profundă ma
nifestate si in Marea Britanie. ca 
pretutindeni în lume, fată de pro
eminenta dumneavoastră personali
tate politică a vieții contempo
rane. se arată in te’egrama MI
NISTERULUI COMERȚULUI EX
TERIOR ȘI COOPERĂRII ECONO
MICE INTERNAȚIONALE.

Vă sintem profund îndatorați 
pentru noile căi de progres deschise 
comerțului si cooperării economice 
între România si Marea Britanie 
în domenii ale tehnicii de vîrf. 
pentru excepționalele condiții create 
dezvoltării si diversificării raportu
rilor economice si conlucrării fruc
tuoase cu toate țările lumii — ceea 
ce reprezintă pentru noi. cei ce 
lucrăm în sfera relațiilor economice 
externe, un sprijin deosebit de 
prețios.

Folosim si acest prilej pentru a 
ne angaja, cu responsabilitate co
munistă. să facem totul pentru rea
lizarea politicii interne si externe a 

partidului si statului nostru de a 
vă urma neabătut in tot ceea ce 
ginditi si întreprindeți, pentru a da 
viată in mod exemplar sarcinilor 
tot mai exigente de revin domeniu
lui nostru de activitate.

Comuniștii, întregul colectiv de 
muncă al constructorilor de utilaj 
petrolier de la ÎNTREPRINDEREA 
„1 MAI" PLOIEȘTI au urmărit cu 
deosebit interes si vie satisfacție 
noua solie de pace si cooperare 
internațională in Marea Britanie.

Aprecierile la adresa personali
tăți} si activității dumneavoastră, 
rezultatele vizitei constituie pentru 
întregul nostru popor un motiv de 
nețărmurită satisfacție si mindrie, 
ne mobilizează si mai mult în jurul 
partidului, al dumneavoastră, sti
mate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu. în marea operă de edi
ficare a socialismului si comunis
mului pe pămîntul scump al patriei 
noastre. Exemplului dumneavoastră 
minunat de luptă si muncă, consa
crate înfăptuirii celor mai nobile 
idealuri de libertate, progres și 
bunăstare ale poporului român, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii în
treprinderii noastre îi vor răspunde 
prin intensificarea eforturilor în 
vederea realizării obiectivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea. a ho
tăririlor Conferinței Naționale a 
partidului, asigurindu-vă cu acest 
prilej că vom folosi toată capaci
tatea si priceperea noastră pentru 

a ne spori contribuția la înălțarea 
României socialiste pe noi culmi de 
progres si civilizație.

Unindu-ne glasul și sentimentele 
cu cele ale întregului popor, ne ex
primăm înalta considerație si pre
țuire pentru succesul strălucit al 
vizitei de sțat întrepririse de dum
neavoastră, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Regatul Unit 
al Marii Britanii si Irlandei de 
Nord — se evidențiază in telegrama 
MINISTERULUI DE INTERNE.

Această nouă si fructuoasă solie 
de pace a poporului român se 
Înscrie ca un eveniment de impor
tantă deosebită in cronica relațiilor 
de prietenie si colaborare ale 
României cu Marea Britanie, con
stituind. totodată, o contribuție re
marcabilă la cauza generală a păcii 
si destinderii in Europa si in lume, 
la afirmarea, incă o dată, a princi
piilor de libertate, independentă si 
suveranitate pe care partidul co
munist si statul nostru îsi clădesc 
întreaga politică.

înaltele onoruri ce v-au fost re
zervate pe tot parcursul vizitei, 
precum si interesul manifestat de 
opinia publică internațională față 
de prodigioasa dumneavoastră acti
vitate constituie o elocventă con
firmare a prestigiului de care se 
bucură România pe arena mondia
lă. ca rezultat al realismului si jus
teței politicii ei interne si externe.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră luminos de patriot înflăcă
rat si revoluționar consecvent, sin
tem hotărîți să facem totul pentru 
a ne îndeplini în mod exemplar 
misiunile încredințate de partid, de 
â acționa cu fermitate pentru apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului, a suveranității si inde
pendentei scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Manifestările de deosebită cordia
litate si înaltă considerație cu care 
ați fost primit pretutindeni, multi
plele întîlniri si contacte cu perso
nalități marcante ale vieții po
litice. economice si științifice din 
Marea Britanie, înaltele aprecieri la 
adresa personalității dumneavoastră 
constituie încă o expresie eloc
ventă a prestigiului de care vă 
bucurați, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, se spune în tele
grama MINISTERULUI EDUCA
ȚIEI ȘI ÎNVAȚAMÎNTULUL

Un prilej de adincă satisfacție 
pentru noi. lucrătorii din domeniul 
invățămintului. îl constituie acor
darea unor inalte titluri științifice 
britanice tovarășei Elena Ceausescu, 
dovadă a profundei prețuiri fată 
de calitățile sale ca distins om de 
stiintă. de apreciere a prestigiului 
si stimei de care se bucură invătă- 
mîntul si stiinta românească pe 
plan mondial.

Dind o înaltă apreciere rezultate
lor remarcabile ale vizitei între
prinse in Marea Britanie. reafir- 
mindu-ne înalta prețuire si stimă 
pentru contribuția pe care o aduceți 
la făurirea unei noi ordini econo
mice si politice internaționale, ne 
angajăm si cu acest prilej să de

punem toate eforturile pentru tra
ducerea în viată a politicii interne 
si externe a partidului si statului 
nostru, pentru înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor partidului privind 
dezvoltarea si modernizarea scolii 
românești, pregătirea temeinică si 
educarea revoluționară a tinerei 
generații, spre binele scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

Inimile noastre de români au cu
noscut și de astă dată neasemuita 
satisfacție de a urmări evenimente 
memorabile, care sînt scrise cu li
tere de aur în istoria scumpei noas
tre patrii și. în aceeași măsură, in 
istoria relațiilor internaționale, se 
subliniază în telegrama MINISTE
RULUI TURISMULUI.

Pretutindeni, pe pămîntul Marii 
Britanii, dumneavoastră, conducă
torul iubit și stimat al țării, ați fost 
primit cu cele mai înalte onoruri, 
cu admirația și respectul cuvenit 
uneia dintre cele mai de seamă 
personalități politice ale lumii con
temporane, care, făurind destinul 
luminos al propriului popor, are un 
rol activ în promovarea idealurilor 
de pace, progres, colaborare și În
țelegere între toate popoarele lu
mii.

Exprimîndu-ne deplina aprobare 
și mindrie patriotică pentru strălu
citul succes al noii solii de pace, 
prietenie și colaborare, ne alătu
răm sentimentelor de gratitudine 

și înalta considerație ale întregului 
nostru popor, mulțumindu-vă din 
inimă pentru rodnica și neobosita 
activitate pe care o desfășurați 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, pentru trium
ful cauzei păcii, colaborării și prie
teniei intre popoare.

înaltele onoruri cu care ati fost 
primit în Marea Britanie — se 
arată în telegrama colectivului de 
oameni ai muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA „23 AUGUST" DIN 
BUCUREȘTI — constituie încă o 
dovadă grăitoare a marii atentii a- 
cordate. stima si considerația pro
fundă manifestate si in această 
tară, ca pretutindeni în lume, fată 
de personalitatea politică remar
cabilă a dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. care ati 
ridicat, prestigiul si autoritatea in
ternațională a României pe culmi 
neatinse in trecut.

Comuniștii. întregul colectiv de 
muncă al întreprinderii noastre 
salutăm cu adincă satisfacție re
zultatele vizitei si documentele în
cheiate privind extinderea cooperă
rii in diverse domenii de activitate.

Noi. comuniștii, toți oamenii mun
cii din întreprinderea ..23 August" 
București exprimării hotărirea noas
tră fermă de a înfăptui neabătut 
sarcinile ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale celui de-al XI-lea Con
gres si Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, pentru 
a contribui cu toate forțele mate
riale si umane de care dispunem 
la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintarea 
României spre comunism.

însuflețiți de cele mai calde sen
timente de mindrie patriotică, oa
menii de artă și literatură, toți lu
crătorii frontului cultural vă aduc 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, înaltul lor 
omagiu și vă exprimă cinstirea și 
prețuirea profundă pentpu bilanțul 
bogat si rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei de stat pe 
care ați intreprins-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Ma
rea Britanie — se spune în tele
grama CONSILIULUI CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE.

Contribuție de seamă la dezvol
tarea relațiilor româno-britanice, 
vizita dumneavoastră se înscrie ca 
o valoroasă demonstrație a rolului 
activ, prestigios al României socia
liste pe arena mondială, de reafir
mare a concepției partidului nostru 
privind coexistenta pașnică dintre 
state cu orînduiri sociale diferite.

Ne-au emoționat profund dove
zile de caldă și înaltă apreciere 
față de personalitatea dumneavoas
tră proeminentă, față de calitățile 
excepționale de conducător înțelept 
și lucid ce vă sint proprii. înaltele 
distincții care au marcat aportul 
dumneavoastră excepțional la dez
voltarea raporturilor de colaborare 
și prietenie între România și Ma
rea Britanie, cit și titlurile pentru 
deosebite merite științifice, pentru 
contribuția hotărîtoare în promova
rea activității științifice românești, 
conferite tovarășei Elena Ceaușescu, 

au reliefat din nou recunoașterea 
contribuției strălucite a dumnea
voastră, înalți soli ai poporului ro
mân. au subliniat rolul prestigios 
al României în viața politică și 
științifică internațională.

într-un glas cu întreaga noastră 
națiune, ne exprimăm cele mai 
calde sentimente de admirație și 
recunoștință, adeziunea noastră 
profundă cu prilejul recentei vizite 
de stat întreprinse de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, și de tovarășa Elena 
Ceaușescu în Regatul Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord, e- 
veniment în care vedem o nouă și 
istorică contribuție adusă de Româ
nia socialistă, de Partidul Comu
nist Român pentru consolidarea 
păcii, prieteniei și colaborării între 
popoare — se spune în telegrama 
UNIUNII COMPOZITORILOR.

Am urmărit cu emoție întîlnirile 
și discuțiile purtate cu conducăto
rii poporului englez, cu exponenții 
vieții politice și social-economice 
din această țară și considerăm că 
problemele abordate, înțelegerile 
stabilite sînt in măsură să aducă 
un aport valoros la afirmarea rela
țiilor bazate pe principiile deplinei 
egalități in drepturi, ale respectu
lui independentei și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
la făurirea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale.

înalta cinstire acordată dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prețuirea deo
sebită de care s-a bucurat tova
rășa Elena’ Ceaușescu din partea 
oamenilor de știință, și cultură en
glezi, interesul cu care această vi
zită a fost urmărită în întreaga 
lume confirmă prestigiul României 
socialiste, justețea politicii externe 
a statului nostru, caracterul știin
țific și forța vizionară a concep
ției Partidului Comunist Român în 
legătură cu problemele majore ale 
lumii contemporane.

COMITETUL NAȚIONAL PEN
TRU APARAREA PĂCII, mili
oanele de luptători ptntru pace din 
Republica Socialistă România care, 
asemeni Întregului nostru popor, 
v-au însoțit cu cele mal alese senti
mente de dragoste, de satisfacție si 
mindrie patriotică în vizita pe care 
ati intreprins-o. împreună cu tova
rășa Elena Ceausescu, in Marea 
Britanie. strălucită afirmare a po
liticii României socialiste. îsi expri
mă profundul respect si înalta pre
țuire fată de noua dumneavoastră 
solie de pace si colaborare inter
națională — se spune într-o altă 
telegramă.

Această nouă si prestigioasă ac
țiune de politică externă a Româ
niei socialiste ilustrează, o dată mai 
mult. înalta autoritate de care vă 
bucurați pe plan internațional, ca 
rezultat al contribuției decisive pe 
care o aduceți la elaborarea și 
transpunerea în viată a activității 
interne si externe a partidului și 
statului nostru consacrată deopotri
vă prosperității României socialis
te. triumfului principiilor dreptului 
si eticii în raporturile dintre state, 
statornicirii unei noi ordini politice 
si economice internaționale, în care 
fiecare popor să-și poată decide 
singur soarta, fără amestec străin.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
ale vizitei, stima si considerația cu 
care ati fost înconjurat ridică pe o 
treaptă si mai înaltă prestigiul in
ternational al patriei noastre, pres
tigiu indisolubil legat de activitatea 
dinamică, plină de pasiune si dă
ruire pe care dumneavoastră o 
desfășurat! ca reprezentant fidel al 
năzuințelor si idealurilor noastre 
oele mai profunde de a trăi liberi, 
in pace si securitate si de a cola
bora. in deplină egalitate, cu toate 
națiunile lumii.

în telegrama CONSILIULUI PO
LITIC SUPERIOR AL ARMATEI 
se arată : împreună cu întregul 
popor, activiștii de partid, toți co
muniștii si uteclstii din armată au 
urmărit cu cel mai viu interes, cu 
profundă satisfacție si deplină ade
ziune vizita efectuată de dum
neavoastră. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, in Regatul Unit al 
Marii Britanii si Irlandei de Nord, 
înalta distincție ce v-a fost confe
rită. primirea si onorurile deosebite 
ce v-au fost rezervate, aprecierile 
elogioase rostite la adresa proemi
nentei dumneavoastră personalități 
reprezintă pentru noi o vie si eloc
ventă expresie a alesei prețuiri de 
care se bucură tara noastră pe 

toate meridianele, o recunoaștere a 
imensului dumneavoastră prestigiu 
internațional, un omagiu adus pro
digioasei și neobositei activități pe 
care o desfășurați pentru triumful 
idealurilor de dreptate, egalitate, 
independență și suveranitate națio
nală, pentru realizarea destinderii 
și securității în Europa, în întreaga 
lume.

Cu firească emoție au urmărit 
militarii români momentele solem
ne in cadrul cărora tovarășei Elena 
Ceausescu i-au fost conferite înalte 
titluri științifice. între care si cel 
de Profesor Honoris Causa al 
Institutului politehnic din Londra 
centrală, acordat pentru prima dată 
unei personalități din afara grani
țelor Marii Britanii.

Exprimindu-ne. incă o dată, sa
tisfacția totală față de rezultatele 
rodnice ale noii dumneavoastră mi
siuni de prietenie. înțelegere si co
laborare. uimind ferm pilda de 
muncă exemplară si dăruire comu
nistă pe care ne-o oferiți zi de zi. 
vă încredințăm, mult stimate tova
rășe comandant suprem, că vom 
acționa cu toate forțele noastre 
pentru asigurarea unei eficiente tot 
mai ridicate întregii activități poli
tico-educative din armată, pentru 
formarea de ostasi conștient! de 
marile răspunderi și îndatoriri ce le 
revin, cu inalte calități morale și 
de luptă, disciplinat! si vigilenti. 
profund devotați poporului si parti
dului. gata oricînd să execute cu 

promptitudine ordinele dumneavoas
tră. în numele scumpei noastre pa
trii — România socialistă.

Cu sentimente de profundă sa
tisfacție. de îndreptățită mindrie 
patriotică si adincă vibrație sufle
tească. noi am văzut în manifes
tările de înaltă stimă și prietenie 
cu care poporul Regatului Unit al 
Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord v-a intîmpinat pe dumnea
voastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și pe stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în vizi
ta întreprinsă, o expresie a presti
giului de care se bucură România 
socialistă pe toate meridianele, ca
litățile de om politic și militant 
revoluționar, de proeminentă per
sonalitate a lumii contemporane, 
întruchipate în persoana dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care prin întreaga activitate desfă
șurată aduceți o contribuție inesti
mabilă la cunoașterea și prețuirea 
României în lume, la soluționarea 
marilor probleme ale contempora
neității pe cale pașnică, la întărirea 
prieteniei șl colaborării între toate 
popoarele lumii — se spune în te
legrama ÎNTREPRINDERII DE 
MAȘINI-UNELTE ȘI AGREGATE 
BUCUREȘTI.

Documentele pe care le-ati sem
nat. relațiile actuale româno-bri
tanice oferă, fără îndoială, un viu 
exemplu de raporturi între două 
state cu orînduiri sociale diferite, 
dornice să trăiască în înțelegere și 
prietenie.

Relevată de întreaga presă inter
națională ca un moment istoric, de 
înaltă însemnătate, vizita dumnea
voastră în Regatul Unit al Marii 
Britanii si al Irlandei de Nord a 
avut un amplu ecou international 
si a prilejuit o apreciere unanimă 
a politicii internaționale a Româ
niei pe toate meridianele lumii.

Prețuirea cu care ați fost înconju
rat a constituit un călduros oma
giu adus poporului nostru si celui 
mai iubit fiu al său, personalității 
dumneavoastră, contribuției uriașe 
pe care o aduceți la afirmarea ma
rilor principii ale relațiilor dintre 
toate statele lumii.

Este o mare mindrie pentru în
treaga noastră națiune de a vă 
avea în fruntea partidului si a sta
tului nostru pe dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceausescu, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru.

în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL ROMAN AL P.C.R. 
se spune : Pătrunși de sentimente 
de dragoste, stimă si respect, de 
profundă mindrie patriotică, comu
niștii. toti oamenii muncii din mu
nicipiul Roman îsi exprimă depli
na adeziune fată de rezultatele vi
zitei pe care dumneavoastră. Îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ati efectuat-o în Marea Britanie. 
Căldura si ospitalitatea cu care ati 
fost înconjurat, rezultatele remar
cabile ale convorbirilor cu condu
cătorii de stat ai Marii Britanii, cu 
celelalte oficialități confirmă încă 
o dată înalta stimă și prestigiul de 
care se bucură România pe toate 
meridianele globului, asociate fi

resc cu inestimabila dumneavoas
tră contribuție la apărarea păcii și 
statornicirea unor relații de solida
ritate. înțelegere si respect reciproc 
între popoarele lumii.

Militînd pentru întemeierea rela
țiilor dintre state pe principiile 
respectării independentei si suve
ranității naționale, avantajului re
ciproc. egalității si neamestecului 
în treburile interne, pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale 
si instaurarea unei noi ordini eco
nomice si politice în lume. într-un 
climat de etică și echitate interna
țională. ati înscris încă o strălucită 
pagină în cartea de aur a presti
giului României în lume.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
băimăreni. fâră deosebire de națio
nalitate, se spune în telegrama CO
MITETULUI MUNICIPAL BAIA 
MARE AL P.C.R., au urmărit cu 
profund interes și sentimente de 
deplină aprobare și satisfacție, de 
mindrie patriotică vizita pe care 
dumneavoastră, mult iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, ați întreprin- 
s-o împreună cu distinsa dumnea
voastră soție, tovarășa Elena 
Ceaușescu, în fruntea unei delega
ții de partid și de «stat, la invitația 
reginei Elisabeta a Il-a și a duce
lui de Edinburgh in Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord.

Permiteți-ne să ne exprimăm, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, deosebita noastră admirație și 
recunoștință pentru eforturile neo
bosite pe care dumneavoastră, re
marcabil și dinamic om de stat al 
vremurilor noastre, prețuit în toată 
lumea pentru excepționala activi
tate pe care o desfășurați în sluj
ba ideilor păcii și colaborării inter
naționale, a libertății popoarelor.

Primirea călduroasă care v-a fost 
rezervată, festivitățile organizate 
cu acest prilej oglindesc stima de 
care vă bucurați și în același timp 
prestigiul României pe plan mon
dial, ne umplu inimile de îndrep
tățită mindrie patriotică, ne mobi
lizează pentru ca, prin munca 
noastră, prin îndeplinirea exem
plară a sarcinilor care ne revin, 
să ne aducem o contribuție tot mai 
mare la progresul națiunii noastre, 
la înălțarea ei mîndră între națiu
nile lumii, la triumful cauzei pă
cii și colaborării.

Primirea călduroasă, țnanifestăto 
rile de înaltă conrideratie cu care 
ați- fost intîmpinat pretutindeni, 
convorbirile fructuoase avute cu 
conducătorii Marii Britanii consti
tuie încă o expresie elocventă a 
politicii constructive a partidului și 
statului nostru, a prestigiului dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general — se spu
ne in telegrama PROCURATURII 
GENERALE A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA. Purtînd cu 
demnitate mesajul de extindere a 
cooperării economice, de a da noi 
dimensiuni relațiilor noastre bila
terale, cit și conlucrării pe plan in
ternațional la înfăptuirea securității 
europene, a unei politici de pace, 
ați făcut încă o dată dovada înalte
lor dumneavoastră calități de emi
nent om politic și de stat, de per
sonalitate de seamă a vieții politice 
internaționale. Mindria de a fi con
temporanii și părtașii unei politici 
care se bucură de respect și consi
derație și în această parte a lumii 
reprezintă pentru noi toți imbolduri 
în munca noastră închinată edifi
cării celei mai înaintate orînduiri 
sociale.

Vizita pe care ați făcut-o în Ma
rea Britanie a prilejuit comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii din 
municipiul Oradea retrăirea, într-o 
unitate deplină de conștiință, a 
unor sentimente de adincă mindrie 
patriotică — se spune în telegrama 
COMITETULUI MUNICIPAL O- 
RADEA AL P.C.R. ȘI A CONSI
LIULUI POPULAR MUNICIPAL.

Această solie de pace constituie 
o nouă și strălucită confirmare a 
politicii externe dinamice, realiste 
și constructive a partidului și sta
tului nostru, o contribuție mar
cantă la dezvoltarea relațiilor româ
no-britanice.

Manifestările de înaltă prețuire și 
considerație cu care ați fost primit, 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
întîlnirilor și convorbirilor avute 
cu personalități marcante ale vieții 
-politice și economice britanice 
constituie o nouă expresie a pres
tigiului de care România noastră 
socialistă, dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vă bucurați ca o personalitate 
proeminentă a lumii politice con
temporane.

într-o deplină unitate, oamenii 
muncii din municipiul nostru — 
români, germani, maghiari, sirbi și 
de alte naționalități — văd în aceas
tă vizită o contribuție prețioasă ța 
cauza securității si cooperării pe 
continentul european si în întreaga 
lume, o elocventă mărturie -a 
neobositei dumneavoastră activități 
pentru promovarea principiilor noi 
de relații între state, pentru, instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale — se arată 
in telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL REȘIȚA AL P.C.R.

Am urmărit cu emoție momen
tele solemne ale primirii cu cele 
mai înalte onoruri ce v-a fost re
zervată si cu plinătatea sentimen
telor de stimă si considerație pen
tru dumneavoastră, ca unul din cei 
mai remarcabili si mai dinamici 
oameni de stat ai vremurilor noas
tre. unanim pretuit pentru activi
tatea neobosită în slujba afirmării 
ideilor păcii si Înțelegerii între 
popoare.

Manifestîndu-și deplina adeziune 
fată de remarcabila dumneavoastră 
activitate pusă in slujba poporului 
român, a cauzei socialismului și 
progresului în lume, oamenii mun
cii din acest colt de tară îsi ex
primă hotărirea de a face totul 
pentru a îndeplini cu cinste sarci
nile ce le revin, pentru transpune
rea în viată a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.
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„haltă cinstire, prestigioasă 
recunoaștere a rezultatelor

remarcabile obținute de cercetarea 
științifică din tara noastră"

întregul nostru popor a urmărit cu sentimente de profundă mindrle 
patriotică vizita de stat pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au efectuat-o cu puțin timp in urmă in Marea Britanie, eveniment care 
a pus încă o dată in lumină prețuirea unanimă a eforturilor depuse de 
poporul nostru pe calea dezvoltării libere și independente, in direcția 
edificării unui climat de pace șl înțelegere in lume. întreaga desfășu
rare a vizitei a dovedit incă o dată atenția șl prețuirea de care se 
bucură in lume România socialistă, înalta considerație și prestigiul In
ternațional pe care șl l-a dobindit președintele Nicolae Ceaușescu pen
tru activitatea sa neobosită in slujba păcii, a celor mai înalte idealuri 
ale umanității.

Cu vie satisfacție șl admirație, oamenii muncii din țara noastră au 
luat cunoștință de activitatea laborioasă desfășurată in Anglia de tova
rășa Elena Ceaușescu, strălucit reprezentant al științei românești con
temporane, intilnirlle pe care le-a avut cu personalități marcante ale 
vieții științifice britanice, cu conducerea unor prestigioase institute de 
cercetare șl de invățămint superior, încununate de înalte mărturii de 
apreciere la adresa activității sale neobosite pe tărim științific — de
cernarea titlului de „Fellow" de către Institutul regal de chimie șl o 
celui de Profesor Honoris Causa al Politehnicii Londrei centrale, acor
dat pentru prima dată unei personalități științifice din străirlătate.

Aceste ginduri șl sentimente și-au găsit expresia in telegramele 
transmise tovarășei Elena Ceaușescu de numeroase colective din 
Institute de cercetare și de Invățămint superior, organizații de partid, 
organizații de femei, personalități din domeniul științei, artei și culturii, 
prin care se exprimă felicitări pentru distincțiile primite, considerate drept 
o Imagine a afirmării plenare a științei românești pe plan Internațional, 
a contribuției la intărirea conlucrării 
lume.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI CHIMICE se spune, intre 
altele : Alăturindu-se numeroaselor 
titluri cu care însemnate foruri ști
ințifice din întreaga lume au Încu
nunat activitatea dumneavoastră de 
cercetare, noile distincții reprezintă 
implicit o recunoaștere a valorii ști
ințifice românești. Constituie pen
tru noi un motiv de o deosebită sa
tisfacție si legitimă mîndrie faptul 
că această unanimă recunoaștere 
internațională este adresată persona
lității ce conduce cercetarea știin
țifică în chimia românească, al cărei 
rol în dezvoltarea 
industriei chimice 
este determinant.

încercăm, mult 
etimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, 
sentimente do 
profundă mindrie 
patriotică și de 
cea mai aleasă 
satisfacție pentru 
înaltele titluri a- 
cademice cu care 
ați fost onorată 
de cele mai pres
tigioase instituții 
științifice brita
nice. «e subliniază In telegrama 
CONSILIULUI CULTURII ȘI EDU
CAȚIEI SOCIALISTE. Aceasta 
constituie o strălucită confirmare a 
contribuției deosebite aduse de 
dumneavoastră la dezvoltarea știin
ței românești, a marilor progrese 
dobândite de stiinta si cultura ro
mânească în anii socialismului, la 
extinderea legăturilor științifice si 
culturale ale tării noastre cu alte 
state.

în telegrama adresată de MINIS
TERUL INDUSTRIEI UȘOARE se 
arată : Pentru noi, oamenii muncii 
din industria Ușoară, primirea de 
către dumneavoastră, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, a înalte
lor titluri științifice britanice este 
încă o dovadă de profundă prețuire 
a prodigioasei dumneavoastră, acti
vități științifice, de apreciere a ști
inței românești pe plan mondial.

Un sentiment de adîncă și legiti
mă satisfacție am încercat cu toții, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
la acordarea înaltelor titluri științi
fice cu care foruri de reputație in
ternațională din Anglia v-au dis
tins in timpul vizitei — se relevă 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. Considerația de care perso
nalitatea dumneavoastră se bucură 
în rîndul oamenilor de stiintă din 
întreaga lume, elocvent ilustrată in 
ultimii ani intr-un mare număr de 
titluri ce v-au fost conferite de 
prestigioase foruri științifice, repre
zintă. în același timp, o contribuție 
de cea mai mare importantă la a- 
firmarea geniului creator al po
porului român, la întărirea legătu
rilor de colaborare între oamenii de 
stiintă din patria noastră si cei de 
peste hotare.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R. se spune : Comuniștii, 
lucrătorii din domeniul știin
ței, invățămintului și cultu
rii, toți oamenii muncii din jude
țul Cluj, români, maghiari și de 
altă naționalitate, la fel ca între
gul popor, luînd act de înaltele ti
tluri științifice care v-au fast con
ferite cu prilejul vizitei pe care ați 
efectuat-o în Marea Britanie. vă 
adresează cele mai calde felicitări.

Este pentru poi toți un pri
lej de aleasă mindrie și satis
facție faptul că cele două fo
ruri ale științei engleze de reputa
ție internațională omagiază con
tribuția deosebită adusă de dum
neavoastră, mult stimată tovarășă 
academician, la dezvoltarea chimiei 
macromoleculare și la aplicarea re
zultatelor cercetării științifice în 
beneficiul omenirii, aportul remar
cabil la dezvoltarea tehnologiei.

Cadrele didactice și studenții de 
la INSTITUTUL NATIONAL DE 
CHIMIE, alături de toți cei ce slu
jesc dezvoltarea științei în țara noas
tră, se arată în altă telegramă, ne 
exprimăm sentimentele de profundă 
satisfacție și mindrie patriotică cu 
ocazia decernării înaltelor titluri 
științifice. Aceste distincții acordate 
dumneavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, de insti
tute științifice cu o veche tradiție 
și de mare prestigiu internațional 
din Marea Britanie reprezintă re
cunoașterea meritelor dumneavoas
tră deosebite în dezvoltarea și a- 
firmarea pe plan mondial a științei 
chimice românești, în valorificarea 
creației tehnico-științifice in do
meniul chimiei.

Am primit cu adîncă bucurie si 
mindrie patriotică vestea acordării 
înaltelor titluri științifice britanice, 
se arată in telegrama personalului 
didactic, al cercetătorilor si studen
ților INSTITUTULUI POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI. Trăim momente 
de o deosebită satisfacție și recunoș
tință pentru faptul că, prin prodi
gioasa dumneavoastră activitate, ați 
realizat o nouă recunoaștere inter- 

se

oamenilor de știință din întreaga

națională a gîndirii științifico-tehni
ce românești, așa cum au făcut-o 
numai qei mai iluștri reprezentanți 
ai științei noastre.

Alături de întreaga opinie publică 
din tara noastră, cadrele didactice, 
studenții si cursantil ACADEMIEI 
..ȘTEFAN GHEORGHIU" — se 
arată intr-o altă telegramă — au 
primit cu deosebită satisfacție si 
mindrie patriotică știrea că presti
gioase instituții științifice britanice 
v-au conferit inalte titluri academi
ce. Aceasta constituie 6 nouă si 
grăitoare recunoaștere a deosebitelor 

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
distincțiile primite, pentru prețuirea 
de care s-a bucurat în timpul vizitei 

în Marea Britanie
dumneavoastră merite ne tărimul 
științelor chimice si a activității 
intense ce o desfăsurati pentru 
dezvoltarea si valorificarea deplină 
a creației tehnlco-stlintifice in patria 
noastră, precum și o aleasă cinsti
re pentru învățămîntul din patria 
noastră, pentru întreaga știință ro
mânească, pe care cu atîta strălu
cire o reprezentati in lume.

Colectivul de muncă al ÎNTRE
PRINDERII DE TRICOTAJE * 
MARTIE" PIATRA NEAMȚ — 
șpune într-o altă telegramă — 
exprimă profundele sentimente 
stima pentru înalta apreciere ... 
considerația de care v-ati bucurat 
dumneavoastră, tovarășă .Elena 
Ceaușescu, personalitate marcantă 
a vieții științifice românești, cu 
prilejul vizitei care ati efectuat-o 
in Marea Britanic, înaltele distinc
ții științifice pe care le-ați primit 
din partea unor prestigioase in
stitute de știință din Marea Bri
tanie reprezintă o nouă Și strălu
cită confirmare pe plan mondial a 
contribuției dumneavoastră la dez
voltarea și extinderea activității 
științifice românești.

într-o altă telegramă se arată : 
Cu prilejul conferirii înaltelor ti
tluri academice britanice, cercetă
torii, tehnicienii și muncitorii din 
INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CEREALE ȘI PLANTE 
TEHNICE FUNDULF.A vă adre
sează cele mai calde felicitări.

Acordarea acestor titluri, care se 
adaugă celorlalte, conferite de alte 
prestigioase foruri științifice din 
străinătate, exprimă marea prețui
re și recunoașterea internațională 
a meritelor dumneavoastră deose
bite. Distincțiile acordate consti
tuie, totodată, o cinste și o onoare 
pentru întreaga știință românească.

în telegrama adresată de INSTI
TUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRO
IECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN 
TRANSPORTURI se arată : înal
tele titluri științifice britanice ce 
v-au fost atribuite reflectă interesul 
viu manifestat de personalități ale 
științei și culturii engleze față de 
realizările științifice din țara 
noastră și reprezintă o dovadă grăi
toare a recunoașterii contribuției de 
seamă pe care, dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
o aduceți dezvoltării chimiei ro
mânești. Invățămintului și științei 
din țara noastră.

Cu legitimă mîndrie patriotică, 
animate de puternice simțăminte de 
dragoste și stimă — se spune in te
legrama adresată de cele peste 2 500 
femei din ÎNTREPRINDEREA 
„ADESGO" — am încercat un sen
timent de adîncă satisfacție cu oca
zia conferirii prestigioaselor titluri 
conferite. Este încă un omagiu ce 
Vi se aduce pentru contribuția dum
neavoastră deosebită la dezvoltarea 
și extinderea activităților științifice, 
dovadă a recunoașterii unor preocu
pări deosebit de valoroase, a afir
mării tot mai puternice a științei 
românești în contextul creației 
mondiale.

Decernarea celor două titluri aca
demice. dumneavoastră, eminentă 
reprezentantă a științei românești, 
cu ocazia vizitei pe care ati efec
tuat-o recent în Marea Britanie, 
ne-a produs un sentiment de pro
fundă satisfacție si mîndrie patrio
tică, se spune în telegrama adresată 
de oamenii muncii din Institutul de 
proiectări de secții si uzine meta
lurgice IPROMET. Colectivul in
stitutului nostru vă felicită din 
toată inima și. în același timp, se 
angajează să depună toate efortu
rile pentru a-și spori contribuția la 
dezvoltarea științei și tehnologiei, 
pentru înflorirea societății noastre 
socialiste.

Noi. cadrele didactice si studenții 
din INSTITUTUL DE CONSTRUC
ȚII BUCUREȘTI, se arată intr-o

..8 
se 
îsi 
si' 
si

cu dumneavoastră în 
exprimăm deosebita 
in acest context de 
semnificație istorică 
pentru dezvoltarea

din

ȘI

altă telegramă, am luat cunoștință 
cu adîncă emoție și deosebită satis
facție de înalta apreciere și recu
noaștere de care se bucură pro
digioasa dumneavoastră activitate 
științifică, contribuția adusă la dez
voltarea științei și ingineriei tehno
logice pe plan național și interna
tional.

In telegrama colectivului de cer
cetători și proiectanți din INSTI
TUTUL DE CERCETĂRI, INGINE
RIE TEHNOLOGICA, PROIEC
TARE ȘI producție PENTRU 
INDUSTRIA ANORGANICA ȘI 
METALE NEFEROASE — I.A.M.N. 
se arată: Noi, cei care cunoaștem 
îndeaproape șl nemijlocit roadele 
activității prodigioase pe tărîm 
științific și obștesc pe care o des- 
fășurați neobosit, ne bucurăm din 
toată inima pentru conferirea înal
telor titluri științifice, nou omagiu 
adus contribuției dumneavoastră 
deosebite Ia dezvoltarea științei ro
mânești, dovadă de necontestat a 
afirmării tot mai puternice a știin
ței românești în contextul creației 
mondiale.

în telegrama adresată de cadrele 
didactice și studenții INSTITUTU
LUI DE MEDICINA ȘI FARMA
CIE DIN CLUJ-NAPOCA se 
spune: Am urmărit cu admirație, 
stimă și legitimă mîndrie patriotică 
vizita de inalt prestigiu și efi
ciență politică internațională pe 
care secretarul general al partidu
lui. președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a făcut-o 
împreună 
Anglia și ne 
satisfacție că, 
importanță și 
excepțională 
relațiilor dintre România și Anglia, 
știința românească a dobîndit prin 
personalitatea dumneavoastră o 
nouă și valoroasă recunoaștere.

Lucrătorii 
INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI 
MODERNI
ZĂRI ENER
GETICE și din 
INSTITU
TUL CENTRAL 
DE CERCETĂRI 
ENERGETICE, se 
arată în telegra
mă, au trăit mo
mente de. adîncă 
emoție și mindrie 
națională cînd, in 
cadrul unor cere

monii speciale, dumneavoastră, to
varășă Elena Ceaușescu, vi s-au 
conferit.,’ânîUtele titluri jștiințtftetf ' 
britanice.

Această nouă confirmare peste 
hotare a meritelor dumneavoastră 
se răsfrînge asupra întregii știin
țe românești, constituie și pentru 
noi, cei ce lucrăm în domeniul 
cercetării științifice energetice, un 
motiv de mîndrie, dar și un îndemn 
să depunem toate eforturile pentru 
realizarea sarcinilor mari care stau 
în fața energeticii românești.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ȘI PROIECTĂRI PENTRU SEC
TOARE CALDE, se scrie in 
telegramă, vă adresează, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
calde felicitări pentru distinc
țiile primite, strălucită recunoaș
tere a aleselor dumneavoastră 
merite în dezvoltarea științei româ
nești, a științei contempor|ane, 
pusă in slujba păcii și colaborării 
multilaterale între state, a pro
gresului general al omenirii.

Vestea decernării înaltelor titluri 
academice dumneavoastră, tovarășă 
Elena Ceaușescu. strălucită perso
nalitate a vieții științifice româ
nești, ne-a umplut inimile de bucu
rie, se arată în telegrama adresată 
de PROCURATURA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA,

Acestea reflectă, în mod grăitor, 
contribuția dumneavoastră remarca
bilă la dezvoltarea si extinderea 
activităților științifice, o cinstire a- 
dusă invățămintului și științei ro
mânești, o recunoaștere a succese
lor obținute in întreaga activitate 
de cercetare din țara noastră.

Ca oameni de știință și pedagogi 
în unul din importantele centre 
universitare ale României, se spune 
în telegrama adresată de UNIVER
SITATEA DIN BRAȘOV. care am 
beneficiat în nenumărate rînduri 
de îndemnurile si indicațiile secre
tarului general al partidului, de 
aportul dumneavoastră neobosit la 
dezvoltarea științei românești con
temporane. am luat cunoștință cu 
viu interes de înaltele titluri și 
distincții științifice britanice ce v-au 
fost conferite — aceasta constituind 
un înalt semn de apreciere a meri
telor deosebite si rodnicei activități 
ce o depuneți ca remarcabil om de 
stiintă.

Sentimente de înaltă stimă și re
cunoștință sînt exprimate în tele
gramele adresate de COMITETELE 
JUDEȚENE ALE FEMEILOR 
GORJ, HUNEDOARA, NEAMȚ, 
OLT. VILCEA, de COLECTIVELE 
INSTITUTULUI DE CERCETĂRI 
— BALOTEȘ'n, ILFOV, ÎNTRE
PRINDERII DE CONFECȚII TG. 
JIU, ÎNTREPRINDERII „CHIMI
CA" DUDEȘTI, de COMITETUL 
ORĂȘENESC DE PARTID, de oame
nii muncii de la FILATURA și de la 
ȘANTIERUL NAVAL DIN ORAȘUL 
OLTENIȚA, de COMISIA DE FEMEI 
DE LA ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE, DE MEMBRII COO
PERATIVEI AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE „BOBU", județul Gorj, de 
nrof. dr. ing. Alexandru T. Bala- 
ban. prof. dr. Felicia Cornea, prof, 
dr. ing. Octavian Floarea, de la In
stitutul National de Chimie, prof, 
dr. Petre Trofin. prof. dr. ing. 
Sanda Hangan. de la Institutul de 
construcții București, dr. doc. Con
stantin Luca, director al Centrului 
de chimie-fizică al ICECHIM. prof, 
dr. doc. ing. Teoreanu Ion, decan 
al Facultății de tehnologie chimi
că. dr. ing. Gheorghe Hincu. direc
tor al Institutului de cercetare si 
inginerie tehnologică pentru irigații 
si drenaie Băneasa-Giurgiu. orof. 
dr. doc. C. Penescu. conf. univ. dr. 
Ecaterina Cardula. de la Academia 
de studii economice, prof. dr. Du
mitru Chitoran. prorector al Uni
versității din București, prof. Crisan 
Mircioiu. de la Clinica de chirurgia 
a I.M.F. Cluj-Napoca.

VIZITA DE LUCRU
ÎN JUDEȚUL MUREȘ

(Urmare din pag. a IV-a)

— a spus în cuvîntul său tovarășul 
Corneliu Moldovan, directorul în
treprinderii „Țesătoria de mătase" 
Sighișoara.

Rezultatele obținute în primele 
cinci luni ale acestui an ne îndrep
tățesc să vă asigurăm că și în vii
tor vom desfășura o activitate rod
nică pentru ca produsele noastre să 
se bucure de un tot mai bun renu
me, atit in țară, cit și peste, hotare.

într-o atmosferă emoționantă. în 
aclamațiile și ovațiile zecilor de mii 
de participanți la adunare, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU. Cuvîntarea secreta
rului general al partidului a fost 
subliniată în repetate rînduri de pu
ternice aplauze și urale.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in încheierea adunării, to
varășul loan Dănășan a spus: Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. de pro
fundele sentimente de respect, gra
titudine și dragoste ce vi Ie purtăm 
și ne angajăm să punem toată ener
gia și puterea noastră de munca în 
slujba nobilei cauze a socialismului 
și comunismului pe pămintul scump 
al patriei noastre și vă adresăm ura
rea „Să ne trăiți mulți ani în fruntea 
partidului și poporului român, spre 
binele, fericirea și prosperitatea na
țiunii noastre socialiste !“.

în văzduh răsună acordurile atît de 
familiare ale frumosului cintec 
„Partidul. Ceaușescu. România", into
nat din mii de piepturi.

Un grup de pionieri și șoimi ai pa
triei oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de flori.

Adunarea populară ia sfirsit într-o 
atmosferă entuziastă. Mulțimea scan
dează minute in șir „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
deosebită prietenie acestei spontane 
manifestări de dragoste și prețuire.

Apoi, de pe stadionul municipiului, 
elicopterul prezidențial se îndreaptă 
spre Tirgu Mureș.

O atmosferă de fierbinte entu
ziasm, plină de însuflețire, în rîndu- 
rile a mii și mii de oameni ai mun
cii — români, maghiari, germani — 
a caracterizat vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului nostru și în muni
cipiul Tg. Mureș.

Elicopterul prezidențial a aterizat 
pe platforma din fata Combinatului de 
îngrășăminte chimice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinati de 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice, de reprezentanți ai organe
lor locale de partid si de stat. Tineri 
si tinere, pionieri au oferit oaspeților 
buchete de flori.

în fata unei machete, directorul 
combinatului, Dorel Popa, a înfățișat 
actuala etapă de dezvoltare a aces
tei mari platforme economice;

Secretarul general al partidului s-a 
interesat de stadiul lucrărilor ne 
aceste șantiere. Gazdele au informat 
despre desfășurarea lucrărilor ca si 
despre uncie restante Înregistrate, 
arătind că împreună cu constructorii 
si unitățile furnizoare da utilaje au 
luat măsuri ferme pentru ca acestea 
să fie nu numai recuperate, ci să se 
creeze si condiții favorabile pentru 
punerea în funcțiune a obiectivelor 
respective înainte de termen. To
varășul Nicolae Ceausescu le adre
sează cuvinte care se constituie în*  
tr-un îndemn mobilizator, exnrimin- 
du-se convingerea că angajamentul 
asumat va fi respectat întocmai.

După reîntîlnlrea cu chimistii mu
reșeni tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
loc într-o mașină deschisă si. în ova
țiile și aplauzele mulțimii, coloana 
oficială se îndreaptă spre un alt 
obiectiv al vizitei de lucru — între
prinderea „Metalotehnica**.

La intrarea în unitate, oamenii 
muncii de aici primesc sărbătorește, 
cu deosebit entuziasm, pe secretarul 
general al partidului, oferă flori to
varășului Nicolae Ceausescu si to
varășei Elena Ceaușescu.

Dialogul de lucru la care au luat 
parte tovarășii Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Adalbert Kiss, directorul întreprinde
rii. reprezentanți ai muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, se a- 
xează pe aspectele esențiale ale 
creșterii și perfecționării producției, 
sporirii eficienței întregii activități 
economice, îmbunătățirii calității 
produselor și creării unor produse de 
înaltă tehnicitate. Puternic mobili
zați de recomandările și indicațiile 
prețioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la precedenta vizită de 
lucru, fiecare membru al acestui 
tînăr și puternic colectiv acționează 
cu toate energiile pentru îndeplini

rea lor cu cinste. O dovadă concretă, 
în acest sens, o reprezintă, ca rezul
tat direct al bogatei activități de 
creație, concepție și cercetare desfă
șurată aici, creșterea numărului de 
tipodimen’siunl de mașini de cusut 
— în perioada 1976—1978 cu 24 — 
realizîndu-se acum in total 94 tipo- 
dimensiuni. Totodată, în cadrul în
treprinderii s-a organizat o linie de 
fabricare a graiferelor — ansamble 
de înaltă tehnicitate care asigură ca
litatea mașinilor de cusut.

Sînt prezentate apoi și rezultatele 
concrete obținute prin transpunerea 
in viață a celorlalte indicații date do 
secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei anterioare de lucru 
efectuate aici.

Apreciind realizările dobîndite, to
varășul Nicolae Ceaușescu adresează 
calde felicitări și urări de noi succe
se în activitatea viitoare întregului 
colectiv.

în secții, muncitorii fac o entu
ziastă primire, vin in întîmpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, le înari
pează frumoase buchete de flori. Ei 
«tdrescază secretarului general al 
partidului cuvinte de profundă recu
noștință pentru grija ce o manifestă 
față de toți oamenii muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, mulțumiri pentru vizita 
făcută și invitația de a reveni cit 
mai curînd în mijlocul lor, printre 
locuitorii județului Mureș.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Tg. Mureș con
tinuă la întreprinderea de mașini 
pentru industria textilă „1MATEX". 
Vizita a coincis în mod fericit cu 
împlinirea a 30 de ani de la înfiin
țarea acestei unități economice, în 
urma naționalizării unor ateliere 
particulare în care lucrau doar 58 
de muncitori. în prezent, aici pro
ducția anului 1948 se realizează în 
mai puțin de 4 ore.

în fața unor machete și panouri 
cu grafice, directorul întreprinderii, 
ing. Mircea Codreanu, înfățișează 
modul de înfăptuire a prevederilor 
de plan. și a indicațiilor primite cu 
prilejul ultimei vizite de lucru fă
cute aici de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Potrivit recomandărilor secretaru
lui general al partidului, comuniștii, 
întregul colectiv au acordat o deose
bită atenție diversificării nomencla
torului de fabricație, înnoirii și mo
dernizării produselor, fapt care a 
permis ca în ultimii doi ani să se 
introducă în producția de serie 20 
de tipodimensiuni de utilaje noi sau 
modernizate pentru industria textilă, 
față de 8 cît se angajaseră oamenii 
muncii din această unitate.

în continuare se prezintă o inven
ție a colectivului întreprinderii în 
domeniul simplificării și creșterii si
guranței în funcționare a alimenta
torului de canete la războiul de 
țesut în patru culori, realizare de 
prestigiu, care asigură extinderea zo
nei de deservire de către un singur 
lucrător de la 8 la 14—18 războaie.

Tovarășul Nicolae Ceausescu apre
ciază in mod deosebit si felicită co
lectivul întreprinderii pentru aceste 
realizări și recomandă accelerarea 
activității de asimilare si moderni
zare a producției in vederea realiză
rii unor utilaje cu un grad tot mai 
înalt de complexitate.

însoțiți de uralele puternice ale 
oamenilor muncii din- această im
portantă unitate economică a jude
țului Mures. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat care îl însoțesc, se 
îndreaptă spre centrul orașului pen
tru a participa la marea adunare 
populară.

în piața din fața sediului comite
tului județean de partid, pe străzile 
învecinate s-au adunat peste 60 000 
de oamerii ai muncii — români, ma
ghiari, germani, din întreprinderi 
și instituții, elevi și studenti.

Puternice si îndelungate urale, 
ovații din zeci de mii de piepturi în- 
timpină apariția la tribună a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu. a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului. Se scandează, minute în șir: 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceausescu și 
poporul !“ — expresie a sentimentelor 
de dragoste și stimă pe care oame
nii muncii mureșeni. Ia fel ca Între
gul nostru popor le nutresc fată de 
partid si secretarul său general.

Adunarea populară a fost deschisă 
de tovarășul Nicolae Veres, prim- 
secretar al Comitetului județean Mu
res al P.C.R.

Prezența dumneavoastră în mijlo
cul oamenilor muncii din județul 
Mureș, in această nouă vizită de lu
cru atît de semnificativă pentru con
tactul direct pe care îl păstrați și pro
movați în permanență cu masele — 
a spus vorbitorul — umple de nemăr
ginită și emoționantă bucurie gîndu- 
rile și sufletele tuturor locuitorilor 
acestor străbune meleaguri ale pa
triei. Locuitorii acestui județ, români, 

maghiari, germani, avem din nou 
minunatul prilej de a vă exprima, 
tovarășe secretar general, sentimen
tele noastre de înaltă stimă și apre
ciere pentru activitatea dumneavoas
tră neobosită, exemplară și prodi
gioasă în fruntea partidului și statu
lui. consacrată înfloririi patriei și 
fericirii poporului.

Folosim acest sărbătoresc prilej 
pentru a reafirma, în numele comu
niștilor. al tuturor oamenilor muncii 
din județ, deplina noastră adeziune 
și aprobare fată de politica internă și 
internațională a partidului și statu
lui nostru, politică ce se identifică cu 
năzuințele și aspirațiile întregii 
noastre națiuni de progres și civili
zație.

Cu adincă prețuire vă mărturisim că 
și inimile noastre au vibrat în inima 
patriei la grandioasa adunare popu
lară din Capitală, cînd prin cuvîntul 
dumneavoastră ați sensibilizat încă o 
dată întregul popor la glasul istorieî 
și ați desprins învățămintele grăi
toare ale trecutului pentru prezentul 
și viitorul României socialiste.

Sînt idei și îndemnuri de temelie 
pentru memoria și fapta comună a 
tuturor oamenilor acestei țări, pentru 
care ați relevat marele adevăr că 
„Uriașele realizări pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate sînt rodul muncii unite a tu
turor oamenilor muncii**...  „Să păzim 
— spuneați dumneavoastră — ca pe 
ochii din cap frăția și unitatea tutu
ror celor ce muncesc, în lupta pen
tru socialism și comunism în Româ
nia". Acest adevăr, care definește 
unitatea indestructibilă a întregului 
nostru popor în înfăptuirea idealuri
lor sale, ne ocrotește de uneltirile 
viclene și vrăjmașe venite de aiurea, 
fiind îndemnul de a merge drept 
înainte, fără ocolișuri, spre marele 
țel urmărit întotdeauna de poporul 
nostru — înaltele culmi ale civiliza
ției — îndemn ce. îl transformăm 
astăzi în fermul nostru angajament.

Urmare a grijii permanente și 
atente a partidului și statului, a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, meleagurile mureșene au 
cunoscut în anii socialismului, în pas 
cu întreaga țară, o dezvoltare fără 
precedent. La sfîrșitul acestui an. 
producția industrială globală va fi 
de 2 ori mai mare decît în 1970, de 
3,6 ori mai mare decît în 1965 și de 
34 de ori mai mare decît în 1948, an 
al cărui nivel de producție îl reali
zăm astăzi în 10 zile.

în continuare, după ce a înfățișat 
bunele rezultate obținute in perioada 
care a trecut din acest cincinal, vor
bitorul a spus :

Facem si cu acest prilej legămînt 
de a cimenta unitatea de nezdrunci
nat în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimată tova
rășe Nicolae Ceausescu, de a urma 
neabătuț pilduitoarea si neobosita 
dumneavoastră activitate în toate 
faptele noastre de muncă.

A vorbit apoi tovarășul Dorel 
Popa, directorul Combinatului de în
grășăminte chimice din Tg. Mures.

Sînt vii în mintea noastră vizitele 
pe care le-ati efectuat în combinat. 
Ca rezultat al înțeleptelor și mobiliza
toarelor dumneavoastră îndemnuri, pe 
care le-am urmat, activitatea noas
tră a cunoscut un important salt ca
litativ, concretizat în dublarea pro
ducției nete, triplarea beneficiului și 
a volumului de export fată de anul 
1976, toate acestea în condițiile creș
terii productivității muncii și redu
cerii cheltuielilor materiale.

Vă exprimăm angajamentul nostru 
comunist de a ne mobiliza în conti
nuare întreaga capacitate și energie 
creatoare pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini trasate de partid, a în
demnurilor dumneavoastră pentru 
propășirea rapidă a țării pe magis
tralele împlinirilor socialiste și co
muniste.

Noi, cei care muncim și trăim în
frățiți în școli și facultăți, în unită
țile de cercetare și de ocrotire a sănă
tății oamenilor muncii, beneficiind din 
plin de roadele politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru, pe care 
cu vrerea noastră liberă o împlinim, 
am înțeles profund faptul că stima, 
frăția și unitatea dintre români, ma
ghiari, germani reprezintă starea fi
rească, garanția dezvoltării noastre 
actuale și viitoare pe drumul socia
lismului si comunismului — a spus 
tovarășul Lăszlo loan, rectorul Insti
tutului medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș.

Unitatea și frăția oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, clă
dite în veacuri de luptă si muncă 
comună ale înaintașilor pentru liber
tate socială și națională și care ne 
sînt atit de scumpe nouă, românilor, 
maghiarilor și germanilor, le vom 
păzi ca lumina ochilor, nepermițînd 
nimănui, de oriunde ar fi. să aten
teze la acest bun de mare preț. 
România socialistă este pămintul pe 
care l-au stropit cu singele lor în 
lupta comună strămoșii noștri, locul 
și mediul unde, prin forța mintii și 
brațelor noastre, împreună realizăm 

visurile cele mai îndrăznețe. O iubim 
pentru că este a noastră și pentru 
noi, o apărăm pentru că ne apără, o 
îmbogățim fiindcă ea ne îmbogățește 
personalitatea, o înfrumusețăm ca să 
trăim împreună în tihnă și frumu
sețe.

Cadrele didactice din învățămîntul 
de toate gradele, intelectualitatea mu- 
reșeană, elevii și studențd au trăit 
cu viu interes și mîndrie patriotică 
solia de pace și prietenie purtată de 
dumneavoastră in țări ale Asiei șl re
cent în Marea Britanie, prin care ați 
adus o nouă și excepțională contri
buție la creșterea prestigiului inter
național al României socialiste, la 
întărirea păcii și înțelegerii între 
popoare. Cu totii sîntem mîndri da 
aprecierea de care se bucură presti
gioasa activitate științifică a tovarășei 
Elena Ceaușescu. reflectată în confe
rirea prestigiosului titlu de ..Fellow" 
de către Institutul regal de chimie din 
Anglia si a celui de Profesor Honoris 
Causa, acordat pentru prima dată 
unei personalități științifice din străi
nătate de Politehnica Londrei centrale

In numele comuniștilor, al tuturor 
intelectualilor din județul nostru, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, vă asigur de hotărirea 
noastră fermă de a ne consacra în
treaga energie și capacitate realizării 
Programului partidului, propășirii 
necontenite a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul 
Teodor Orza, președintele coope
rativei agricole de producție din co
muna Nazna, a spus : Cooperatorii 
din Nazna, ca de altfel toți lucrătorii 
ogoarelor județului, români, ma
ghiari și germani, în frunte cu co
muniștii, m-au învestit cu misiunea 
de onoare de a vă asigura de ade
ziunea noastră deplină la politica in
ternă și externă a partidului, politică 
pătrunsă de înțelepciune, fermitate 
și consecvență, inițiată și promovată 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele tuturor lucrătorilor gliei din 
vechea vatră mureșeană a României, 
să vă doresc multă sănătate și viată 
lungă, spre binele și • fericirea între
gului nostru popor.

împărtășind gîndurile si sentimen
tele care animă în aceste deosebite 
momente muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din întreprinderea „Electro- 
mureș" din Tg. Mureș — a spus mun
citoarea Scpsi Ana — vă rog șă-mi 
permiteți să exprim totala noastră 
adeziune față de înțeleaptă politica 
pe care cu consecvență o promovați 
în fruntea partidului și statului, spre 
binele și fericirea patriei, a întregu
lui nostru popor.

Colectivul întreprinderii noastre îsi 
exprimă hotărirea nestrămutată de 
a face totul pentru înfăptuirea sarci
nilor și indicațiilor date de dum
neavoastră cu privire la perfecțio
narea mecanismului economico-fi- 
nanciar. sporind eficienta muncii 
noastre. îndeplinind cerințele trece
rii la o nouă calitate in întreaga ac
tivitate ce o desfășurăm.

Așa după cum ați putut constata 
în vizita făcută la întreprinderea 
noastră — a spus tovarășul Kiss 
Adalbert, directorul întreprinderii 
„Metalotehnica" din Tg. Mureș, co
lectivul nostru, puternic unit și în
frățit in muncă și viață, acționează 
cu energie și pasiune revoluționară 
pentru traducerea în viață a prețioa
selor indicații pe care ni le-ați dat 
cu prilejul vizitelor anterioare, pen
tru a obține rezultate cît mai bune 
în realizarea și depășirea tuturor 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor asumate.

Activitatea unității noastre a înre
gistrat în ultimii ani importante 
schimbări calitative și cantitative. în 
acest an realizăm o producție mai 
mare cu aproape 40 la sută decît cea 
obținută în anul 1975, iar pînă la 
sfirșitul cincinalului producția se va 
dubla.

Vă asigurăm că indicațiile prețioase 
ce ni le-ati dat astăzi ne vor fi 
călăuză în activitatea noastră vii
toare.

Primit cu urale si ovații ia cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost ascultată cu deose
bită atentie. cu sentimente de pro
fundă aprobare, de toți cei prezenti, 
de întreaga tară, prin intermediul 
transmisiei directe a posturilor noas
tre de radio și televiziune si a fost 
subliniată, în repetate rînduri, cu pu
ternice aplauze, cu urale si ovații.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., a spus : Vă rog 
să-mi permiteți ca. in numele comu
niștilor. al tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari și germani, care 
trăiesc si muncesc într-o indestructi
bilă unitate si frăție ne aceste me
leaguri, să exprim hotărirea de a ne 
aduce în continuare întreaga con
tribuție la transpunerea în viată a 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, spre binele si 
înflorirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

Vă urăm, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, 
putere de muncă, spre binele parti
dului, poporului si înălțarea patriei 
noastre socialiste.

Imensa piață răsună din nou de 
urale și ovații. Zecile de mii de parti
cipant! îsi exprimă hotărirea fermă 
de a înfăptui în mpd exemplar sar
cinile ce le revin, de a transpune 
în viață îndemnurile și orientările 
cuprinse în cuvîntarea rostită la a- 
dunare de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Toți cei prezenti intonea
ză cîntecul — atît de drag tuturor — 
„Partidul. Ceaușescu. România".

Coborînd de la tribună în aclama
țiile mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului si statului, sînt invitați să se 
prindă în horă — nemuritoarea Horă 
a Unirii.

într-o atmosferă de mare însufle
țire. oameni ai muncii români, ma
ghiari și germani string mîna cu 
deosebită dragoste și căldură tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu. manifestîndu-si 
deosebita bucurie de a-i avea din 
nou ca oaspeți dragi în mijlocul lor. 
de a fi părtași la acest eveniment 
de neuitat din viata orașului lor.

Tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu iau loc 
apoi într-o mașină deschisă. îndrep- 
tîndu-se spre reședința rezervată 
înaltilor oaspeți.

Pe străzile orașului, adevărate cu
loare vii. mulțimea aclamă cu însu
flețire pentru patrie și partid, pen
tru secretarul său general. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prietenie ma
nifestărilor pline de căldură ale 
populației.
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Parte ecou international al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășei

Elena Ceausescu în Marea Britanic
Vizita de stat pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, a efectuat-o 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la invitația reginei 
Elisabeta a Il-a și a ducelui de Edinburgh, a continuat să 
fie reflectată pe larg de presa și radioteleviziunea din 
diverse țări ale lumii, ceea ce ilustrează o dată in plus 
importanța ce se acordă evenimentului în contextul evo
luției ascendente a relațiilor româno-britanice și al si
tuației politice internaționale actuale. Ziarele, posturile 
de radio și televiziune, agențiile de presă comentează 
elogios personalitatea remarcabilă a președintelui Nicolae 
Ceaușesdu, inspiratorul politicii externe dinamice româ

nești, evidențiază valențele multiple ale dialogului ro- 
mâno-britanic la nivel inalt — exemplificare fericită a 
modului in care două țări cu sisteme social-politice dife
rite pot acționa împreună pentru identificarea unor căi 
noi de lărgire și adîncire a colaborării bilaterale, de abor
dare constructivă a marilor- probleme ale lumii, în inte
resul cauzei generale a înțelegerii și apropierii între po
poare, progresului și păcii. Sint relevate( in special, pri
mirea deosebit de cordială rezervată distinșilor oaspeți 
români de cele mai înalte oficialități britanice, ampla 
problematică a convorbirilor oficiale, rezultatele fructuoa
se ale vizitei atît pe plan politic, cit și pe plan economic 
și comercial.

Deschiderea lucrărilor 
celui de-al Xl-lea Congres 

al Uniunii Comuniștilor din lugosluvia

„TRYBUNA LUDU", „ZYCIE WAR- 
SZAWY" și alte ziare din Republica 
Populară Polonă își informează citi
torii despre principalele momente ale 
vizitei, relevînd îndeosebi conținutul 
convorbirilor oficiale româno-brita
nice și al înțelegerilor de colaborare 
încheiate cu acest prilej.

Ziarul „VILAGGAZIIASAG" din 
R.P. Ungară informează, de aseme
nea, despre agenda convorbirilor ro
mâno-britanice, despre primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ministrului comerțului și a repre
zentanților cercurilor de afaceri din 
Marea Britanie, subliniind importan
ța acordurilor semnate între indus
tria aeronautică română și firmele 
„British Aerospace" și „Rolls Royce" 
pentru cooperarea pe termen lung in 
construirea de avioane „BAC-l-U" și 
motoare pentru avioane.

„MORNING STAR", organ al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie, publică pe prima pagină un 
articol intitulat „Comerțul României 
se va dezvolta", în care informează 
despre rezultatele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sint furnizate 
date referitoare la acordul de coope
rare în domeniul industriei aeronau
tice.

„Morning Star" inserează, totodată, 
o fotografie care o înfățișează pe 
tovarășa Elena Ceaușescu primind 
înalta distincție de Profesor Honoris 
Causa, ce i-a fost conferită de In
stitutul politehnic al Londrei cen
trale. O imagine de la ceremonia 
desfășurată la prestigioasa instituție 
de învățămînt superior din capitala 
britanică. înfățișînd pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în momentul confe
ririi înaltului titlu, a fost publicată 
și de ziarul „THE DAILY TELE
GRAPH".

Același cotidian britanic informea
ză. pe de altă parte, despre acordul 
încheiat cu firmele „British Aero
space" și ..Rolls Royce".

La rîndul său. „THE FINANCIAL 
TIMES" prezintă, intr-un amplu ar
ticol, politica României în domeniul 
asigurării cu energie a economiei.' pe 
fundalul ritmului înalt de industria
lizare pe care tara noastră îl pro
movează cu consecvență.

Despre acordul româno-britanic în 
domeniul aeronautic a informat și 
ziarul „DAILY EXPRESS", care evi
dențiază importanta documentului 
pentru dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor economice dintre Româ
nia și Marea Britanie.

Organul de presă al Partidului Co
munist din Olanda. „DE WAAR- 
HEID", a publicat articolul intitulat 
„Destinderea — problemă centrală in 
cadrul convorbirilor lui Nicolae 
Ceaușescu la Londra". în care a pre
zentat principalele probleme politice 
care au făcut obiectul convorbirilor 
oficiale dintre președintele României 
și primul ministru al Marii Britanii. 
Comentatorul olandez evidențiază 
modul principial de abordare de către 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a situațiilor conflictuaie 
din Orientul Apropiat. Rhodesia, 
Cornul Africii și Cipru, precum si 
poziția sa științifică, profund con
structivă. in problemele securității 
europene. în cadrul convorbirilor 
româno-britanice — se arată in con
tinuare — s-a subliniat necesitatea 
frinării cursei înarmărilor, îndeosebi 
în Europa centrală, care joacă un rol 
important în cadrul destinderii pe 
plan mondial.

Articolul din „De Waarheid" se 
referă, in același timp, la evoluția 
ascendentă a relațiilor economice și 
comerciale dintre România și Marea 
Britanie, la dorința reciprocă de a 
dezvolta în continuare aceste relații.

Un amplu articol, în care se face 
o analiză elogioasa a politicii ex
terne a țării noastre, a publicat și 
ziarul olandez „DE HAAGSCHE 
COURANT". După ce se prezintă un 
scurt istoric al diplomației româ
nești începind din secolul al XIX- 
lea, în articol se subliniază : „Diplo
mația română a dobindit trăsăturile 
unei înțelepciuni profunde • este 
vorba de diplomația unei țări miei, 
care nu așteaptă acte de caritate din 
partea altor puteri". Ziarul reliefea
ză căldura cu care distinșii oaspeți 
din România au fost primiți în Ma
rea Britanie, apreciind că aceasta se 
explică prin „contribuția adusă de 
diplomația românească, sub condu
cerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
la soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității".

Alte 'ziare olandeze ca „NRC —ț 
HANDELSBLAD", „DE VOLK- 
SKRANT" etc. îsi informează citito
rii asupra acordului de cooperare ro
mâno-britanic in domeniul industriei 
aeronautice.

Ziarul vest-german „StlDDEUT- 
SCHE ZEITUNG" se oprește pe larg 
asupra problematicii care a făcut o- 
biectul convorbirilor oficiale româ

no-britanice, insistînd asupra modu-i 
lui de abordare de către cele două 
țări a relațiilor dintre Est și Vest. 
Cotidianul redă aprecierile tovară
șului Nicolae Ceausescu în legătură 
cu pericolele ne care le reprezintă 
pentru pacea mondială uriașa concen
trare de armament si trupe de pe 
continentul european. Același ziar 
furnizează detalii privind cooperarea 
româno-britanică în domeniul avia
ției civjle.

Presa spaniolă a publicat în peri
oada vizitei corespondențe ale tri
mișilor săi la Londra, informind des
pre principalele momente ale aces
teia. paralei cu inserarea unor co-

REVISTA PRESEI 
INTERNATIONALE

montării asupra semnificațiilor eve
nimentului. Ziarul „EL PAIS" a rele
vat. intre altele, independenta poli
ticii externe românești, rolul iucat 
de tara noastră pe plan internatio
nal. La rîndul său. RADIOTELEVI
ZIUNEA SPANIOLA a difuzat in 
timpul vizitei! știri si imagini, pre
cum si comentarii elogioase la 
adresa tării noastre. Au, fost relevate 
punctele de vedere comune ale Româ
niei si Marii Britanii în unele pro
bleme internaționale, asa cum reies 
din Declarația comună semnată de 
președintele Nicolae Ceausescu si 
primul ministru James Callaghan. De 
asemenea, s-a accentuat asupra im
portantei înțelegerilor realizate pen
tru dezvoltarea cooperării bilaterale, 
în special în domeniul industriei 
aeronautice.

POSTURILE DE RADIO SI TELE
VIZIUNE DIN LUXEMBURG au 
urmărit îndeaproape desfășurarea vi
zitei inaltilor soli ai poporului ro
mân. reflectînd cu pregnantă . pri
mirea deosebit de călduroasă rezerva
tă președintelui Nicolae Ceaușescu si 
tovarășei Elena Ceausescu. intensa 
activitate internațională a șefului 
statului român, eforturile sale neobo
site în direcția asigurării păcii si 
securității internaționale.

PRESA, POSTURILE DE RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE DIN LIBIA au 
acordat o atenție specială vizitei, 
informind despre principalele sale 
momente. S-a insistat în mod deo
sebit asupra modului principial de 
abordare de către tovarășul Nicolae

„Cooperarea dintre România și India servește 
intereselor păcii și înțelegerii in lume" 
© Ample articole ale publicației „The Indian Observer" 

consacrate vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în India
DELHI 20 (Agerpres). — în numă

rul său din luna iunie, prestigioasa 
publicație „THE INDIAN OBSER
VER" inserează pe cinci pagini două 
ample articole, însoțite de fotografii, 
consacrate vizitei președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, împreună cu to
varășa Elena Ceausescu. in India și 
convorbirilor purtate la Delhi cu 
primul ministru Morarii Desai.

Sub titlul „întîlnire fructftoasă la 
Delhi", primul articol relevă că dis
cuțiile șefului statului român cu pre
mierul indian „au fost deosebit de 
fructuoase si pline de semnificații". 
Articolul■ ilustrează această afirmație 
citind inalta apreciere dată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu coope
rării economice si in alte domenii 
dintre România și India.

„Dezarmarea — continuă revista — 
a reținut în cea mai mare măsură 
atenția celor doi oameni de stat. 
In cadrul convorbirilor asupra aces
tei probleme au fost exprimate 
puncte de vedere identice, cum sint 
acelea potrivit cărora : pacea în 
lume nu poate fi stabilită fără o 
dezarmare efectivă ; armele nuclea
re trebuie distruse, iar perfecțio
narea și producerea lor oprite defi
nitiv ; inițiativa si acțiunile concrete 
în acest sens ar trebui luate, în pri
mul rînd, de puterile posesoare de 
arme nucleare".

Articolul face o analiză a politicii 
externe promovate de tara noastră, 
apreciind că „România se distinge 
in mod unic", avind relații bune alit 
cu toate țările socialiste, cu statele 
in curs de dezvoltare și aparținind 
mișcării de nealiniere, cit si cu sta
tele capitaliste dezvoltate. „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si Pre
mierul Morar.ii Desai — se spune in 
context — au căzut de acord să 
dezvolte și mai activ cooperarea 

Ceaușescu a problemei Orientului 
Mijlociu. subliniihdu-se poziția 
României — exprimată în inter
viul acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ziarului ..The Guardian" 
— privind „necesitatea retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate". Este remarcată, de asemenea, 
„condamnarea de către șeful statului 
român a intervenției străine în 
Africa". Organele de informare în 
masă din Libia au relatat, totodată, 
despre încheierea unor acorduri pri
vind dezvoltarea cooperării dintre 
România și Marea Britanie în di
verse domenii.

PRINCIPALELE ZIARE DIN 
IRAK au publicat știri și informații 
referitoare la desfășurarea vizitei, la 
importanta ei în ceea ce privește dez
voltarea relațiilor româno-britanice, 
precum si pe plan international.

într-un articol intitulat „Regina 
Angliei ii salută pe Nicolae 
Ceaușescu", ziarul „BUENOS AIRES 
HERALD" a evidențiat semnificațiile 
vizitei, in special pe planul cooperă
rii economico-comerciale româno- 
britanice. Cotidianul argentinian a 
publicat, totodată, portretul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Știri și informații despre principa
lele momente ale vizitei de stat în 
Marea Britanie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu — primirea deosebit de 
cordială rezervată înalților oaspeți 
români, convorbirile oficiale, acordu
rile încheiate — au fost publicate și 
de PRESA DIN INDONEZIA. Ziare
le din această țară au relevat poziția 
României — așa cum a fost expusă 
în toastul rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la banchetul de stat ofe
rit în onoarea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de regina Elisabeta a Il-a 
și ducele de Edinburgh — privind 
necesitatea eliminării confruntărilor 
militare, a conflictelor și tensiunilor, 
încetării cursei înarmărilor, realiză
rii dezarmării. în primul rînd a ce
lei nucleare. Un ecou deosebit a tre
zit in Indonezia aprecierea președin
telui Nicolae Ceaușescu — din cadrul 
convorbirilor oficiale cu premierul 
James Callaghan — privind rolul ță
rilor mici și. mijlocii, al țărilor neali
niate și în curs de dezvoltare pe pla
nul relațiilor internaționale. Relată
rile ziarelor indoneziene au fost ilus
trate cu imagini din timpul vizitei. 
RADIOTELEVIZIUNEA INDONE
ZIANA a informat, la rîndul său. 
amplu despre principalele momente 
ale recentei solii de pace si colabora
re a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu în Ma
rea Britainie.

dintre România si India in cadru! 
mișcării de nealiniere, cit si în alte 
organisme internaționale — coope
rare care servește intereselor păcii 
și înțelegerii in lume".

în cel de-al doilea articol, intitulat 
„Rolul pozitiv al României în miș
carea de nealiniere", sînț amplu pre
zentate contribuția României la pro
movarea unui nou tip de relații între 
state bazat pe, echitate și deplină 
egalitate în drepturi, principiile po
liticii externe constructive si dina
mice a țării noastre, aportul ac
tiv, personal, al președintelui 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea pe 
cale politică a marilor probleme ale 
lumii. „Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu — se relevă în 
articol — România a luat parte 1» 
Conferința de la Colombo, iar ulte
rior ea a întreprins numeroase ini
țiative si acțiuni pentru transpu
nerea în viată a Declarației de la 
Colombo si a obiectivelor acesteia". 
Sint menționate, de asemenea, con
vorbirile purtate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu cu numeroși șefi de stat, 
prim-miniștri si alte personalități 
politice, contribuția sa neobosită la 
afirmarea rolului țărilor mici si mij
locii. în curs de dezvoltare si neali
niate. in lumea contemporană. Arti
colul conchide : „România, ale cărei 
eforturi consacrate păcii, progresului 
si democrației sint bine cunoscute în 
întreaga lume, va continua să mili
teze pentru unitatea si solidaritatea 
mai puternică a tuturor țărilor neali
niate, in curs de dezvoltare, a rela
țiilor sale cu toate țările, pentru 
promovarea cauzei păcii si civiliza
ției in lume, pentru construirea unei 
lumi în care să trinmfe indepen
denta. egalitatea, dreptul fiecărei na
țiuni de a decide pentru sine insăși, 
pentru o lume a securității depline".

BELGRAD 20 (De la trimisul spe
cial Agerpres, I. Ionescu). — în noua 
sală de la Centrul Congreselor Sșva 
din Belgrad. împodobită cu drapele
le de partid și de'stat ale Iugosla
viei, s-au deschis marți dimineața, 
într-o atmosferă sărbătorească, lu
crările celui de-al XI-iea Congres 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, eveniment de o însemnătate deo
sebită pentru comuniștii, pentru oa
menii muncii, pentru toate popoarele 
Iugoslaviei socialiste prietene.

La cel mai inalt forum al comu
niștilor iugoslavi participă peste 2 000 
delegați, reprezentînd pe cei 1 700 000 
membri ai U.C.I., invitați din rîn
dul veteranilor mișcării revoluționa
re din Iugoslavia, activiști de partid 
din republici, provincii, din armata 
populară iugoslavă, reprezentanți ai 
unor organizații politice și de 
masă.

De asemenea, la congres sint re
prezentate 111 partide comuniste, 
muncitorești, socialiste și social-de- 
mocrate și alte partide progresiste, 
precum și mișcări de eliberare na
țională din întreaga lume.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Emil Bobu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C C al P.C R.

Congresul al Xl-lea al U.C.I. a 
fost întimpinat cu un mare entu
ziasm in muncă de popoarele Iugo
slaviei socialiste. în ajunul congre
sului, colectivele de muncă din în
treaga țară au raportat noi succese 
obținute în edificarea orînduirii so
cialiste.

Întîlnîrea delegației P. C. R. 
cu tovarășul Stane Dolant » ♦

BELGRAD 20 (Agerpres). — Marți 
după-amiază, tovarășul Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a avut o întilnire cu delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
ai C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care participă 
la lucrările Congresului al Xl-lea al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Cu acest prilej, au fost evocate 
relațiile bune, de strînsă colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia,

Ambasadorul României 
in Albania 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

TIRANA 20 (Agerpres). — La 19 
iunie, Hadji Lleshi, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a R.P.S. 
Albania, l-a primit pe noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al României, Aldea Militaru, care a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost transmis 
un călduros salut președintelui Pre
zidiului Adunării Populare a R.P.S. 
Albania și urarea ca poporul albanez 
să obțină noi succese în dezvoltarea 
și înflorirea R.P.S. Albania în înde
plinirea hotărîrilor Congresului al 
VTI-Iea al Partidului Muncii din Al
bania, în edificarea societății socia
liste.

Mulțumind, Hadji Lleshi a trans
mis. la rîndul său, președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un mesaj de sa
lutări cordiale și urări de sănătate 
și fericire, de noi succese poporului 
ț-omân în construirea socialismului în 
România.

Președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P.S. Albania s-a între
ținut, într-o atmosferă prietenească, 
cu ambasadorul român. Au fost re
levate legăturile tradiționale de prie
tenie trainică dintre România și Al
bania, dintre poporul român și po
porul albanez, premisele favorabile 
pentru extinderea și diversificarea 
raporturilor reciproce.

agențiile de presă transmit:
0 delegație a C.C. al

P.C.R., con<^usă de Teodor Roman,
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid Teleorman, a făcut o vizi
tă în R.P. Polonă, la invitația C.C. 
al P.M.U.P. Delegația a fost primită 
de Zbigiew Zelinski, membru al Se
cretariatului C.C. al P.M.U.P., șeful 
secției industrie grea, transporturi și 
construcții a, C.C. al P.M.U.P.

Reuniune. La 20 iunie s* *au 
deschis la Bonn lucrările reu
niunii de experti din cele 35 de 
state semnatare ale Actului final al 
Conferinței pentru securitate si coope
rare in Europa de la Helsinki, cu 
scopul pregătirii unui „forum știin
țific". Reuniunea are loc in confor
mitate cu dispozițiile corespunză

• Căsătoria : PATRIA — 9; 11,15; 
13; 15,30; 17,45; 20.
• Un . pod prea îndepărtat :
SCALA — 9; 12,30; 16; 19.30,
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16; 19,30, 
FAVORIT — 9,15; 12,30; 16; 19.15, 
GRADINA CAPITOL — 20,15,
GRADINA DINAMO — 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharinei 
Blum : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;

Lucrările congresului au fost des
chise de tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
întreaga asistentă a intonat ..Inter
naționala", după care au fost alese 
organele de lucru ale congresului. 
Tovarășul Edvard Kardeli. membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.. care a 
prezidat lucrările primei ședinte ple
nare. a salutat delegațiile străine 
prezente la congres.

întimpinat cu ovații, tovarășul 
îosip Broz Tito a prezentat. într-o 
versiune prescurtată, raportul intitu
lat „Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia în lupta pentru dezvoltarea 
Iugoslaviei socialiste, bazată pe auto- 
conducere și nealiniere".

Președintele îosip Broz Tito a a- 
rătat că actualul congres reprezintă 
o etapă foarte importantă în lupta 
comuniștilor iugoslavi pentru socia
lism. Perioada între cele două con
grese. a spus vorbitorul, a fost una 
dintre cele mai fructuoase perioade 
de dezvoltare a Iugoslaviei, ceea ce 
confirmă în mod clar stabilitatea so
cietății noastre. Noi am redus, a spus 
el in continuare, distanta care ne se
pară de țările industriale cele mal 
dezvoltate, ceea ce s-a reflectat în
tr-o puternică îmbunătățire a condi
țiilor de viată si muncă, precum și 
a securității sociale a muncitorilor.

în continuare, președintele îosip 
Broz Tito s-a referit la situația in
ternațională.

După-amiază, congresul si-a conti
nuat lucrările pe comisii.

evoluția lor mereu ascendentă in spi
ritul întilnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușoscu și 
tovarășul îosip Broz Tito, spre bi
nele popoarelor celor două țări, al 
cauzei socialismului și păcii.

La întilnire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie, aii participat tova
rășii Mihai Telescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., și Nicolae Mihai, ambasado
rul României la Belgrad, membri ai 
delegației.

Ambasadorul României 
în Turcia 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

ANKARA 2(1 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Turcia. Fahri 
Korutiirk, a primit marți pe Vasile 
Alexandrescu. noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România la Ankara, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej, a fost transmis din 
partea .tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un mesaj cordial și cele 
mai bune urări de sănătate si feri
cire personală președintelui Turciei, 
de prosperitate și pace poporului 
turc prieten.

Mulțumind călduros pentru me
sajul primit, președintele. Turciei a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului român prieten 
noi succese pe calea dezvoltării și 
progresului.

După ceremonie. președintele 
Turciei s-a întreținut cordial cu am
basadorul român, prilej cu care a 
evocai vizita in Turcia a președinte
lui Nicolae Ceaușescu. relevînd im
portanța deosebită a intîlnirii dintre 
cei doi șefi de stat, a documentelor 
semnate pentru dezvoltarea priete
niei între cele două țări și popoare. 
A fost subliniată, totodată, necesita
tea promovării in continuare a dialo
gului la nivel înalt, constructiv și 
eficient, cu implicații profunde pe 
planul relațiilor bilaterale, al coope
rării economice. în interesul păcii și 
destinderii în Balcani si în lume.

toare ale Actului final de la Hel
sinki și ale documentului adoptat la 
încheierea lucrărilor reuniunii de la 
Belgrad.

La Pekin s-a desConferință.
chis, marți, în prezența tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și a altor 
conducători de partid șl de stat, 
Conferința națională a departamen
telor de finanțe și comerț — a- 
nunță agenția China Nouă. Con
vocată din inițiativa C.C. al P.C. 
Chinez, conferința se desfășoară cu 
participarea a 5 000 de delegați — 
cadre de conducere și reprezentanți 
ai unităților de resort — reprezen
tînd cea mai largă reuniune de acest
gen.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR SOCIALIST MEXICAN

Cea de-a XXX-a aniversare a creării Partidului Popular Socialist Me
xican ne oferă plăcuta ocazie ca, in numele Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm 
dumneavoastră și întregului partid felicitări cordiale și un salut prietenesc, 
împreună cu urările noastre de succes în activitatea pe care o desfășurați 
pentru realizarea idealurilor de libertate, dreptate și progres ale poporului 
mexican.

Sintem încredințați că dezvoltarea legăturilor de solidaritate și colabo
rare ale partidului nostru cu partidul dumneavoastră, cu celelalte forte po
litice democratice și patriotice din Mexic reprezintă o contribuție la întă
rirea raporturilor de prietenie dintre popoarele țărilor noastre, la promo
varea cauzei generale a păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — La Ciudad de Mexico a avut 
loc Plenara festivă a Comitetului 
Central al Partidului Popular Socia
list consacrată aniversării a 30 de ani 
de la înființarea acestui partid.

Raportul la plenară a fost prezen
tat de secretarul general al P.P.S., 
Jorge Cruickshank Garcia. Vorbitorul

PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-minlstru al guvernului, a 
primit, marți dimineața, pe Milojko' 
Veliovici, președintele Camerei eco
nomice a Republicii Socialiste Serbia, 
președintele părții iugoslave în Co
misia mixtă româno-iugoslavă pen
tru Porțile de Fier, care face o vi
zită în tara noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind colaborarea dintre 
România și Iugoslavia in exploatarea 
și realizarea în comun a complexelor 
hidroenergetice de pe Dunăre.

La întrevedere au participat Tran
dafir Cocârlă. ministrul energiei 
electrice, Gheorghe Cocoș, adjunct 
al ministrului energiei electrice, pre
ședintele părții române in Comisia 
româno-iugoslavă pentru Porțile 
de Fier.

A fost prezent Andrija Markovic. 
consilier pentru probleme economice 
al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

+
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-minislru al guvernului, a 
primit, marți, pe tovarășul Mihail 
Ciolac, ministrul comerțului interior

Ministrul de stat însărcinat cu afacerile externe și cooperării 
al Regatului Maree va face o vizită oficială in țara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, ministrul de stat 
însărcinat cu afacerile externe și

Vizita delegației Grupului parlamentar 
de prietenie Turcia-România

Marți dimineața, tovarășul Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări 
Naționale, a primit delegația Grupu
lui parlamentar de prietenie Turcia— 
România. condusă de Mehmet 
Unaldî, vicepreședinte al Senatului, 
președintele grupului, care face o vi
zită in țara noastră.

In cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
statornicite între România si Turcia, 
existența unor largi posibilități de 
conlucrare bilaterală pe multiple 
planuri. cxprimîndu-se dorința co
mună de a continua și amplifica co
laborarea dintre parlamentele celor 
două țări. în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și înțelegerii in zona 
balcanică și în lume.

La primire, desfășurată int.r-o at
mosferă cordială, prietenească. au 
luat parte Aneta Spornic, vicepre
ședinte al M.A.N., loan Ceterchi,

Cronica
Marți a sosit în Capitală Otumfuo 

Opoku Ware al H-lea. șeful tribului 
Ashanti, președintele Adunării șefi
lor de trib din Republica Ghana, care 
face o vizită de prietenie în tara 
noastră, împreună cu soția, Victoria 
Opoku Ware, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

Otumfuo Opoku Ware este însoțit 
de Aheneba Osei Yaw. șeful’ tribului 
Ankase. Nana John Edward Mensah, 
purtător de cuvînt, J. Owusu-An- 
sah, secretar personal.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Mihai Dalea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., Tamara Do- 
brin. membru al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S., Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Nicolae Popovici. adjunct al mi
nistrului justiției, de reprezentanți 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, ai Con
siliului popular al municipiului 
București, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenti Kwame Addae, 

s-a oprit pe larg asupra etapelor din 
istoria partidului, subliniind că, in 
cele trei decenii de existență a 
P.P.S.. raportul de forțe în lume s-a 
schimbat in favoarea celor care se 
pronunță pentru independență, pro
gres social și socialism. Jorge Cruick
shank s-a pronunțat pentru crearea 
unei alianțe între toate forțele de-' 
mocratice și patriotice mexicane.

al R.S.S. Moldovenești, care se află 
in vizită de lucru in țara noastră, în 
fruntea unei delegații.

în timpul întrevederii s-au eviden
țiat bunele relații existente intre Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S. și s-au discutat probleme 
privind dezvoltarea activității comer
ciale, diversificarea și lărgirea schim
burilor de bunuri do larg consum', 
precum și a schimburilor de experi
ență dintre întreprinderile de comerț 
interior din țara noastră și R.S.S. 
Moldovenească.

La întrevedere, desfășurată lntr-o 
atmosferă prietenească, au luat parte 
Nicolae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior, precum 
și V. I. Drozdenko, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București.

In aceeași zi, la Ministerul Co
merțului Interior a fost semnat un 
aide-memoire privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două ministere. 
Documentul prevede realizarea în 
anul 1978 a unor schimburi de bu
nuri de larg consum, precum și 
efectuarea unor schimburi de ex
periență între specialiști din comerț.

(Agerpres)

cooperării al Regatului Maroc, 
M'hamed Boucetta, va efectua o vi
zită oficială în România, in perioada 
26—29 iunie 1978.

președintele Consiliului Legislativ, 
președintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia—Turcia, Constantin Teodorescu, 
membru al grupului.

A participat Nahit Ozgiir. amba
sadorul Turciei la București.

• ♦
în aceeași zi. delegația Grupului 

parlamentar de prietenie • Turcia— 
România a avut o Întrevedere, la 
Marea Adunare Națională, cu depu- 
tați, membri ai Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia—Turcia.

în cursul zilei, oaspeții au vizitat 
întreprinderea „Tricodava" si Insti
tutul politehnic din Capitală.

In onoarea delegației, președintele 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie România—Turcia a 
oferit un dineu.

(Agerpres)

zilei
ambasadorul Republicii Ghana Ia 
București, membri ai ambasadei.

*
Marți dimineața. Ilie Rădulescu, 

ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, l-a primit pe 
Abdul Aziz al-Dali. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Democrate Populare a Yeme
nului. în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 iunie. în țară : Vreme In curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea averse izolate de ploaie, mai ales 
în zonele de deal șl de munte, însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul va sufla 
în general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
cele maxime între 20 și 30 de grade, 
izolat mai ridicate în sudul țării. în 
București : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie după-amiaza. Vînt în general 
slab. Temperatura în creștere ușoară.

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. Matematică (Con
sultații — bacalaureat)

9,20 Teatru TV. ,.Casele domnului 
Sartorius", de G. B. Shaw, în 
interpretarea studenților In
stitutului de teatru „Szent- 
gybrgyi Istvan" din Tîrgu 
Mureș. Spectacol titrat în 
limba română

10,50 Melodii populare
PROGRAMELE I ȘI II
In jurul orei 11, transmi

siune directă din Zalău : Adu
narea populară organizată cu 
prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin

tele Republicii Socialiste Româ
nia, in județul Sălaj

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Moștenire pentru viitor. Mihal 

Eminescu
17,10 Carnet plastic
17,25 Melodii populare

în jurul orei 17,30, transmi
siune directă din Satu Mare de 
la Adunarea populară organi
zată cu prilejul vizitei r*e  lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, în județul Satu 
Mare

18,40 Campionatul mondial de 
fotbal : Olanda —- Italia

20.30 Telejurnal
21.30 Telecinemateca. Ciclul „Mari 

ecranizări". MINNIVER. Pre
mieră pe țară. Regia : Wil
liam Wyler

23,15 Telejurnal
24,00 Campionatul mondial de 

fotbal : Brazilia — Polonia
PROGRAMUL II

21,30 Studio T, ’78
21,55 Tudor Dumitrescu — compo

ziții inedite
22,25 Mai aveți o întrebare ?

cinema 

13,30; 16; 18,30; 20,45, CAPITOL r- 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Corsarul negru : FESTIVAL — 
9; 12; 16; 19.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VICTORIA — 9,30; 12,30; 
16; 19.
• Eu, tu șt Ovidiu : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Căluțul cocoșat — 9,30; 11, So
laris — 13; 16; 19 : DOINA.
• Mama : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : CINE
MA STUDIO — 10; 13; 16; 19.
• Tentacule î FEROVIAR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, Ia grădină — 20,15.
• Fiii „marii ursoaice**  : GRIVI- 
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Africa Express : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pentru patrie : DACIA — 9;
12,15; 15,45; 19.

• Evadatul : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cine nu riscă nu cîștigă : BU-
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Viață particulară : — 9,45; 11,45;
Filmul iugoslav postbelic — 14;
16,15, Walkover — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15,45; 17,30;
19.45.
• Clntă pentru mine : GLORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Amintește-țl de mine : LIRA 
— 15,30; 18.
• Eliberarea orașului Praga : 
DRUMUL SĂRII — 16; 19.
• Transamerica Express : GIU-
LEȘTI — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19.45, VOLGA — 8,45; 11,30; 14,15; 
17.15; 20,15.
• Aurel Vlalcu : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Scufundarea Japoniei : COTRO-

CENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• E atît de aproape fericirea : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Cu stele în păr și lacrimi fn
ochi : FLOREASCA — 15,30; 18;
20.
• Ultima cină î VIÎTORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziel : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,15.
• Doctorul Poenaru : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Dragoste și statistică: POPULAR
— 16; 18.
• Septembrie : MUNCA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ediție specială : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Un om cu „idei**  : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20; la gră
dină — 20,15.
• Program de desene animate 
Walt Disney — 9; Rîul care urcă 

muntele — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20 : FLACĂRA.
• Profetul, aurul și ardelenii ; 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
GRADINA BUCEGI — 20,15.
• Urmăriți fără vină : GRĂDI
NA BUZEȘTI — 20,15.
• Mark polițistul : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20,15.
• Gentleman Jim : GRĂDINA 
FESTIVAL — 20, GRĂDINA TO
MIS — 20,30.
• Zmeul de hlrtie : GRADINA 
LIRA — 20,15.
• Rocco și frații săi : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Coana Chirița — 

19.30, (sala mică) : Moartea ulti
mului golan — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu**
(Ateneul Român) : MARTHA
KESSLER prezintă „O antologie 
a artei vocale**  (Programul VII) 
— 20.
• Opera Română : Traviata — 
19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul Giulești (Studio 74) : 
Intimplări mai mult sau mai pu
țin ridicole — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu**  : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică**  (la Școala 
generală nr. 156, cartier Drumul 
Taberei) : Tigrul purpuriu căruia 
îi plăceau clătitele — 10.
• Circul București : „Circul lili
putanilor**  de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.
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