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de felicitare 

cu prilejul zilei 

de 23 August

® Primire de către tovarășul

@ Nicolae Ceaușescu

• a ambasadorului R. P.

Mongole
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit luni, 26 au
gust, pe ambasadorul extraordi

nar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Mongole la Bucu
rești, Togociin Ghenden, în le
gătură cu plecarea definitivă a 
acestuia din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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e Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

@ a primit delegația comunei
4

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Praveț din R. P. Bulgaria

Șl DE STAT IN JUDEȚELE BRAȘOV,
9 Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu- 
_ lui Central al Partidului Co- 
9 munist Român, președintele 

Consiliului de Stat al Republi- 
cii Socialiste România, a pri- 

9 mit în dimineața zilei de 26 
august a,c. delegația comunei 

• Praveț din R.P. Bulgaria, a- 
flată în vizită în țara noastră,

COVASNA Șl HARGHITA
Luni la amiază, tovarășii Nicolae Ceaușes

cu, secretar general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

mânia, Ion Gheorghe Maurer, membru al*

Comitetului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Janos Fazekaș, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre-

ședințe al Consiliului de Miniștri, și Vasile ® 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., au plecat 
într-o scurtă vizită de lucru în județele Brașov, * 
Covasna și Harghita. £

Entuziasta primire 
iăcută de brașoveni

Orele 13,30. La intrarea în 
județul Brașov, pe pajiștile în
florite ale muntelui, mii de oa
meni au venit în întâmpinarea 
conducătorilor de partid și de 
stat să-și exprime dragostea și 
atașamentul, hotărîrea lor de ne
clintit de a înfăptui în toate do
meniile de activitate politica

partidului și guvernului român. 
Tovarășul Gheorghe Pană, 

prim-secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.R. Brașov si pre
ședintele consiliului popular ju
dețean, a adus conducătorilor de 
partid și de stat salutul și ura
rea de „bun sosit în județul Bra
șov". Se aflau prezenți membri

ai comitetului județean de par
tid, ai consiliului popular jude
țean, numeroși activiști ai orga
nelor locale de partid, de stat și 
obștești. Un grup de tineri în
costume naționale oferă pîinea
și sarea meleagurilor brașovene. 
Pînă la Brașov, pe șoseaua ce 
șerpuiește de-a lungul văii Ti
mișului, mii de localnici, ca și 
turiști români și străini aflați la 
odihnă, au salutat cu entuziasm pe 
conducătorii de partid și de stat 

Brașovul, străvechiul oraș 
transilvănean, a întîmpinat pe 
oaspeți într-o atmosferă sărbăto-

rească. Cu toată ploaia deasă ce 
începuse sa cearnă, mii și mii de 
cetățeni ai orașului au ținut să-i 
salute, prilejuind elocvente ex
presii ale unității de nezdrunci
nat dintre partid și popor, ale sa
tisfacției cetățenilor țării, fără 
deosebire de naționalitate, de 
a-i avea în mijlocul lor pe iubi- 
ții conducători ai României so
cialiste. Dintr-o mașină deschisă 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer răspund 
cu căldură ovațiilor mulțimii 
care flutură stegulețe și aclamă 
entuziast.

In mijlocul constructo-• 
rilor de tractoare

Primul popas a fost făcut la 
uzina de tractoare din Brașov 
care prin produsele sale, cunos
cute nu numai în țară, ci și 
pe multe meridiane ale globu
lui, și-a cucerit un binemeritat 
prestigiu.

Pe platoul din fața uzinei, în

număr impresionant, muncitori, 
tehnicieni și ingineri construc
tori de tractoare aclamă îndelung 
pe conducătorii de partid și de 
stat. Pe panouri ridicate deasu
pra mulțimii se puteau citi cu-

(Continuare In pag. a U-a)

Cuvintarea tovarășului

la invitația organelor locale 
de partid și de stat și a Con
siliului de conducere al C.A.P. 
din comuna Scornicești, ju
dețul Olt.

Delegația este formată din 
Dimităr Ivanov, secretarul 
comitetului comunal de par
tid, conducătorul delegației. 
Ștefan Stamenov, președintele 
C.A.P., Gheorghi Todorov, se
cretar al Sfatului popular co
munal, Borislav Geambazov, 
inginer agronom șef.

La primire au participat to
varășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R,. 
și Vasile Bărbulescu, preșe
dintele C.A.P. din comuna 

A Scornicești. w A fost de față ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov.

în timpul întrevederii — 
desfășurată într-o atmosferă 

A tovărășească — au fost evoca- 
w te legăturile tradiționale de 

prietenie frățească dintre po- 
A porul român și poporul bul

gar făurite în lupta lor co
mună pentru libertate națio- 

A nală și socială, legături care 
în epoca construcției socialis
te au căpătat un conținut nou 
pe baza principiilor marxism- 
lenînismului și internaționa- 
lismului socialist.

9 De asemenea, s-a exprimat 
satisfacția față de extinderea 

• și adîncirea în ultimii ani a 
colaborării multilaterale ro-

mâno-bulgare, relevîndu-se că 
dezvoltarea continuă a rela
țiilor de strînsă prietenie din
tre cele două popoare și par
tide corespunde intereselor lor 
reciproce, cauzei întăririi uni
tății țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitoreș
ti mondiale, păcii și securită
ții internaționale.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a urat co
operatorilor din comuna Pra
veț, tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, întregului 
popor frate bulgar noi1 succese 
în activitatea pe care o desfă
șoară, sub conducerea P.C. 
Bulgar, pentru construirea so
cialismului în R.P. Bulgaria.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au vizitat 
comuna Scornicești — comple
xul de sere, centrul de pro
ducție, lacul de acumulare al 
C.A.P., întreprinderea de me
canizare a agriculturii, com
plexele comercial și de deser
vire din comună. x

Cu acest prilej, a avut Ioc 
un miting al locuitorilor co
munei închinat prieteniei ro- 
mâno-bulgare Ia care au luat 
cuvîntul președintele C.A.P., 
Vasile Bărbulescu, Dimităr 
Ivanov, conducătorul delega
ției bulgare, și A. Takania- 
țov, secretar al ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

în timpul vizitei în țară 
noastră oaspeții bulgari au vi
zitat, de asemenea, unități a- 
gricoie, instituții culturale din 
Capitală și provincie și au a- 
sistat la adunarea festivă, pa
rada ' militară $1 demonstrația 
oamenilor muncii1 din Capitală 
consacrate aniversării zilei de 
23 August.

NICOLAE CEAUȘESCU PREZENT Șl

Tovarăși,
Ne este sufletul plin de 

mulțumire pentru căldura și 
încrederea cu care sîntem în
tîmpinați aici, conducerea de 
partid și de stat, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze puternice). Căldu
ra și încrederea cu care ne 
întîmpinați ne arată în ce mă
sură, în cît de deplină măsu
ră, poporul înțelege și urmea
ză linia partidului. Linia par
tidului nostru, tovarăși, este 
clară, este o linie de luptă, de 
luptă pentru construirea so
cialismului. (Aplauze, urale).

Sîntem mulțumiți să con
statăm că în uzine, ca și pe 
ogoare, oamenii muncii se 
străduiesc să dea ființă pla
nurilor pe care le-am făcut 
pentru dezvoltarea țării noas
tre, să îndeplinească și să de
pășească sarcinile de plan. 
Sîntem fericiți să vedem oa
menii de cultură și de creație 
căutînd să dea chip soluțiilor 
celor mai bune, ideilor celor 
mai îndrăznețe, capabile să 
slujească îndeplinirea acestor 
planuri. In această luptă stă 
principala sarcină a poporului 
nostril, principala sa sarcină 
față de viitorul său propriu, 
principala1 sarcină față de po
poarele socialiste ale lumii, 
principala sa sarcină față de 
progresul lumii întregi.

Sigur, nu este un secret nici 
pentru dv., cum nu este un se
cret pentru nimeni, că lumea 
trece prin vremuri destul de 
grele. Avem însă posibilitatea 
și bucuria de a constata că 
greutățile care stau astăzi în 
fața multor popoare, cum stau 
și în fața noastră, nu sînt de 
natură să infirme nimic din 
ceea ce constituie credința și 
linia de acțiune a partidului. 
Ca și înainte, și mai mult de- 
cît înainte chiar, ne vom stră
dui acum să realizăm unitatea 
și prietenia țărilor socialiste, 
întotdeauna acest lucru a fost 
piatra unghiulară a politicii 
noastre. Către realizarea aces
tui obiectiv am îndreptat în
totdeauna străduințele noastre, 
către realizarea lui și pentru 
realizarea lui muncim și as
tăzi cu toată energia, cu toată 
priceperea, cu tot tactul de 
care sîntem capabili. (Aplau
ze, ui ale).

Prin politica partidului 
nostru luptăm și muncim pen
tru a asigura, în sensul cel 
mai larg, libertatea poporului

nostru și, o dată cu libertatea 
poporului nostru, libertatea și 
pacea popoarelor. Libertatea 
acestui popor în sensul dez
voltării bogăției sale materia
le și spirituale, libertatea a- 
cestui popor în sensul dezvol
tării lui culturale și intelec
tuale.

Sînt convins, ca și dum
neavoastră, că această po
litică este singura . justă, 
că la capătul ei stă și 
nu poate sta altceva decît iz- 
bînda. Că pînă la sfîrșit lumea 
socialistă va fi unită, că so
cialismul va triumfa și va a- 
răta lumii fața sa înnoitoare. 
(Aplauze puternice). Conduce
rea acestei politici stă în 
mîini sigure pentru că stă în 
mîinile partidului (Aplauze 
prelungite), iar în fruntea 
partidului stau oameni ca 
Nicolae Ceaușescu (Aplauze 
puternice), a căror muncă și 
luptă justifică încrederea tu
turor. Iată de ce sîntem mul
țumiți de ceea ce întregul nos
tru poper face, și iată de ce 
credem că putem să urăm ce
lor care stau aici succese în 
munca lor. Să trăiți, tovarăși 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie să încep prin 

a vă transmite dv., tuturor lo
cuitorilor municipiului Brașov, 
un salut călduros din partea 
conducerii partidului și statu
lui nostru. (Aplauze, urale). 
Doresc, de asemenea, să mul
țumesc tuturor tovarășilor 
care, prin cuvintele lor, au 
exprimat simțămintele tutu
ror locuitorilor acestui stră
vechi oraș, de încredere ne
mărginită în politica marxist- 
leninistă a partidului nostru. 
(Aplauze puternice, urale). în 
cuvintele lor, în calda mani
festare cu care am fost și sîn- 
tem întîmpinați aici, vedem 
expresia căldurii,. încrederii în 
Comitetul nostru Central, ex
presia încrederii în politica in
ternă și externă a partidului 
nostru, a statului nostru, po
litică ce corespunde pe deplin 
atit intereselor vitale ale în
tregului popor, cît și cauzei 
socialismului' și păcii în în
treaga lume. (Aplauze prelun
gite, urale).

Am vizitat una din uzinele 
municipiului Brașov care are 
rezultate minunate și care, în 
cinstea lui 23 August, a dat în 
producție primul tractor din 
seria celor șase tractoare pre
văzute să fie însușite pînă în 
1970. Doresc să felicit din toa
tă inima colectivul acestei u- 
zine și să-i urez multe suc
cese în muncă. (Aplauze, 
urale).

Știm că și uzina de auto
camioane și celelalte uzine 
din orașul dv. au obținut re
zultate foarte bune, că au 
realizat și depășit sarcinile 
planului pe lunile care au tre
cut din acest an. De aceea do
resc să exprim calde felicitări 
tuturor muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor, tuturor oa
menilor muncii din toate în
treprinderile orașului Brașov. 
(Aplauze puternice, urale).

în orașul dv., ca și în în
tregul dv. județ, muncesc și 
trăiesc împreună români, ma
ghiari, germani. Am auzit aici 
cuvîntul reprezentanților oa
menilor muncii din acest oraș
— români, maghiari, germani
— care au dat glas voinței u- 
nanime a locuitorilor acestui 
oraș, care este voința întregii 
noastre patrii, de a înfăptui 
neabătut politica partidului de 
înflorire continuă a patriei 
noastre socialiste, de ridicare 
continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului 
nostru popor. (Aplauze înde
lungate, urale puternice).

Știm cu toții că am realizat 
mult pe drumul dezvoltării 
multilaterale a patriei noas
tre. Știm totodată că mai avem 
lipsuri și greutăți de învins. 
Știm însă, de asemenea, că 
dispunem de toate forțele, de 
capacitatea necesară pentru a 
înfăptui neabătut programul 
elaborat de Congresul al

IX-lea al partidului nostru. 
Avem ferma convingere că 
vom îndeplini și depăși 
sarcinile planului cincinal. 
Avem nevoie să întărim și să 
sudăm și mai mult unitatea 
întregului nostru popor; fie
care la locul său de muncă, 
muncitor, țăran, intelectual, să 
facă totul pentru a realiza 
sarcinile ce-i revin. Pentru a 
construi socialismul și comu
nismul trebuie să facem e- 
forturi tot mai mari și avem 
bucuria să constatăm că aces
te eforturi sînt răsplătite prin 
creșterea continuă a nivelului 
de viață al întregii populații. 
Tot ceea ce facem, tovarăși, 
este îndreptat și va fi îndrep
tat spre bunăstarea întregului 
popor. Acesta este țelul su
prem al politicii noastre co
muniste. (Aplauze și urale 
prelungite).

Știm că realizarea acestor 
țeluri cere totodată dezvolta
rea colaborării și cooperării, 
în toate domeniile de activi
tate, cu toate țările socialiste. 
De aceea partidul și guvernul 
patriei noastre militează ne
abătut pentru dezvoltarea a- 
cestei colaborări și cooperări. 
Știm totodată că este necesar 
să participăm activ la divi
ziunea internațională a mun
cii, să dezvoltăm colaborarea 
cu toate statele, fără deose
bire de orînduirea socială. Și 
în această direcție activează 
cu consecvență guvernul pa-

triei noastre socialiste. (Vii a- @ 
plauze).

Ne-a produs o mare durere, 
o mare îngrijorare situația ™ 
care s-a creat prin pătrunde
rea trupelor unor țări socia- a 
liste în Cehoslovacia. Noi ne " 
exprimăm speranța că discu
țiile care au loc la Moscova 
între conducătorii Uniunii So- " 
vietice și președintele Svobo
da și alți conducători ceho- A 
slovaci vor duce la soluționa- w 
rea situației create, creîndu-se 
posibilitatea organelor de par- Q 
tid și de stat legale ale Ceho
slovaciei să-și desfășoare nor- 
mal activitatea, precum și po- W 
porului cehoslovac 
continua 
făurire
(Aplauze

de a-și 
munca pașnică de 
a socialismului. ™ 
însuflețite, înde-

lungi). E de înțeles, tovarăși, gh 
că această situație nu poate să 
nu îngrijoreze pe orice comu
nist cinstit. Ne dăm seama că gh 
orice neînțelegere dintre ță- 
rile socialiste, dintre comu- 
niști slăbește forța și capaci- 9 
tatea lor de luptă împotriva 
dușmanului comun : imperia- a 
lismul. De aceea ne pronun- 9 
țăm cu toată fermitatea și 
sîntem hotărîți să acționăm cu a 
toată forța și priceperea noas- 
tră pentru a contribui la li
chidarea cît mai rapidă a stă- 
rilor de lucruri actuale, a ne
înțelegerilor existente, pentru 
normalizarea relațiilor dintre ™

(Continuare in pag. a Il-a)

M timpul mitingului iie la Brașov

PERSPECTIVE
în agricultura 

județului VRANCEA
Convorbire cu ing. BARBU POPESCU

prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii
Vrancea... O geografie de-a 

dreptul fantastică. Dantelăria 
culmilor pietroase — uimitor 
de pietroase — sau acoperite 
de plapuma verde a conife
relor, stejarului și fagului stră
juiesc dealuri molcome puter
nic risipitoare a parfumului 
florilor de măr și zarzăr, ori 
a fructelor coapte și struguri
lor de Panciu, Odobești și cîte 
alte microbazine viticole, văi 
roditoare, șesuri rotunde pî- 
nă-n zări și cu pămînt pufos 
ca pîinea coaptă-n țăst la Su- 
roaia, Mircești ori Pădureni. 
O geografie fabuloasă, un ți- 
hut de baladă și poezie unde 
omul și-a dobîndit pentru ve
cie dreptul de a fi el, de a as
culta cavalul și vocea legă- 
nată-n cîntec a rapsozilor, jo
cul săltăreț al fetelor și flă
căilor dar și de a hotărî și a 
acționa în problemele majore 
ale vieții și economiei jude
țului, iar puternic sprijiniți de 
știință și tehnică să încerce 
înfruntarea vitregiilor și stihii
lor naturii.

Prin mecanizare și chimiza
re, prin prezența specialiștilor 
și experiența acumulată, prin 
acțiunea de organizare și 
creare a noi sectoare de pro
ducție pămînturile Vrancei, de 
pantă sau de șes, au devenit 
mai roditoare, au ajuns la o 
limită în jurul căreia oscilea
ză. Aceasta să constituie, oare, 
limita maximă ? Nu ! Răspun
sul este categoric nu pentru 
că încă n-au fost epuizate 
toate mijloacele. Principalul 
mijloc de acționare ce preocu
pă acum este apa; apa în 
cele două ipostaze ale sale de 
aliat al omului ; la irigări, și 
de dușman al solului: torenți 
ce erodează, în special terenu- 

£ rile în pantă.
Prezentul, dar mai ales pers

ul pectiva în domeniul lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare în 

_ județul Vrancea, le-am adus 
9 în discuția avută cu tovarășul 

BARBU POPESCU — prim- 
£ vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii.
— în Vrancea — remarca 

domnia sa — va fi deschis

unul dintre cele mai impor
tante șantiere ale cincinalului 
următor. Forma văluroasă a 
terenurilor nu vor împiedica 
(fără îndoială vor avea multe 
greutăți, dar nu de natură a 
nu fi depășite) amenajarea a 
patru sau cinci sisteme mari 
de irigații, atacarea lucrărilor 
— ce se vor desfășura într-o 
perioadă mai îndelungată — 
de stăvilire a eroziunii solu
lui pe aproape două sute de 
mii de hectare.

— Ați putea concretiza a- 
ceste aprecieri ?

— O primă cifră cred că are 
darul să convingă : volumul 
investițiilor ce se vor face în 
cincinalul următor în agricul
tura Vrancei — numai pentru 
irigații și stăvilirea eroziunii se 
prevede că va fi de cîteva ori 
mai mare decît a primit agri
cultura acestei zone în perioa
da 1950—1957. Celor 10 500 
hectare amenajate pînă în 
1970 li se vor mai adăuga alte 
66 600 hectare cuprinse în ma
rile sisteme Coțofeni-Adjud, 
Putna Odobești, Cîmpia Putnei 
Rîmna-Rîmnicu-Sărat, la 
se adaugă cele pregătite 
tru irigații prin mijloace 
le — circa 2 000 hectare.

— Sigur, aceste lucrări 
fi eșalonate...

— Altfel nici nu se poate, 
mai ales dacă ținem seama de 
faptul că pentru a amenaja, în 
Vrancea, terenuri pentru iri
gat trebuie făcute lucrări în- 
tr-un volum foarte mare. Com
parativ cu terasa Brăilei de 
pildă, un hectar amenajat în 
Vrancea pretinde un volum de 
muncă de circa două ori mai 
mare. Anii de vîrf vor fi 
1974—1975 cînd se prevăd 
fonduri de investiții prezum
tive de 625 și respectiv 404 
milioane lei, dar fără îndoială, 
perioada cea mai grea va fi 
cea de organizare adică, ime
diat următoare pășirii în noul 
cincinal. Vor trebui ridicate 
baraje ; cel de la Ghiltani va

care 
pen- 
loca-

vor

gh. fecioru

(Continuare in pag. a VII-a)
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT
IN JUDEȚELE BRAȘOV, COVASNA ȘI HARGHITA
Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

țările socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncitorești. 
Considerăm că aceasta este o 
îndatorire internaționalistă a 
partidului nostru, a fiecărui 
comunist și noi sîntem hotă- 
rîți să ne îndeplinim neabătut 
îndatoririle noastre interna
ționaliste. (Aplauze însufleți
te, îndelungate).

Vreau să afirm. în acest 
vechi și puternic centru mun
citoresc, in care trăiesc și 
muncesc alături români, ma
ghiari, germani care au făurit 
prin munca lor comună tot 
ceea ce vedem aici, convinge
rea noastră profundă că nimic 
nu trebuie să împiedice cola
borarea între popoarele țări
lor socialiste. Poporul român 
consideră că nimic nu poate 
împiedica buna colaborare, 
prietenia dintre România și 
Uniunea Sovietică, că avem 
toate condițiile și avem răs
punderea să dezvoltăm această 
prietenie. (Aplauze). Nu există 
nici o problemă care să poată 
constitui motiv de neînțelegere 
între popoarele noastre. Avem 
de asemenea relații bune și 
dorim să dezvoltăm continuu 
aceste relații cu poporul din 
Republica Populară Ungară 
de care ne leagă aceleași inte

In mijlocul constructo
rilor de tractoare

(Urmare din pag. I)

vinte de salut, urări, lozinci: 
„Trăiască patria noastră socia
listă, România", „Trăiască Parti
dul Comunist Român", „Trăias
că tovarășul Ceaușescu“, 
„Luptăm pentru întărirea unită
ții și prieteniei țărilor socialiste".

Oaspeții au fost salutați de 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Mihai Marinescu, de 
Ioan Mărcuș, prim-viceprescdinte 
al Consiliului popular județean, 
Emil Oniga, directorul general 
al uzinelor.

Ministrul industriei construc
țiilor de mașini invită pe înalții 
oaspeți să viziteze cîteva din 
secțiile uzinei.

La secția tratamente termice, 
oaspeților le este prezentat noul 
agregat de călire cu curenți de 
înaltă frecvență, Conceput și rea
lizat de specialiștii uzinei, el asi
gură o productivitate sporită pro
cesului tehnologic din acest sec
tor, făcînd parte dintr-un șir de 
noi utilaje de mare randament 
realizate în uzină, ca rezultat al 
preocupării specialiștilor și tehni
cienilor brașoveni pentru moder
nizarea continuă a producției. 
Este vizitată apoi secția motoare 
unde, de pe banda rulantă un 
motor complet este livrat la fie

Mitingul 
oamenilor muncii 

din Brașov
Vestea sosirii în Brașov a to

varășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și a celorlalți 
conducători de partid și de stat 
a reunit în marea piață din fața 
sediului comitetului județean de 
partid zeci de mii de oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului.

Purtători ai unor străveclii tra
diții de cultură românească, de 
legătură trainică și permanentă 
dintre fiii aceleiași națiuni așeza
te de veacuri de o parte și de 
alta a arcului carpatic, brașovenii 
aduc cu ei mesajul de salut al 
tuturor locuitorilor acestei părți 
de țară — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
care muncesc înfrățiți, pentru o 
viață mai bună, pentru înfăp
tuirea politicii partidului și gu
vernului, pentru dezvoltarea ma
rilor înfăptuiri ale socialismului 
și înflorii patriei scumpe, 
România socialistă.

In aplauzele puternice ale mul
țimii la tribuna amenajată în ma
rea piață brașoveană iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Janos Fazekaș, 
Vasile Patilineț, conducătorii or
ganelor locale de partid și de 
stat, reprezentanți ai marilor în
treprinderi și instituții din oraș.

Un grup de pionieri umple cu 
fiori brațele conducătorilor de 
partid și de stat, care îi îmbrăți

rese : construcția socialismu
lui. Noi considerăm că nu 
există nici o problemă care să 
împiedice colaborarea dintre 
popoarele noastre și trebuie 
să facem totul pentru a o dez
volta, în continuare. (Aplauze). 
Avem relații vechi de priete
nie cu poporul bulgar. Aceste 
relații și-au găsit o expresie 
nouă în condițiile construirii 
socialismului. Nu există nici o 
problemă care să constituie un 
motiv de neînțelegere între 
popoarele noastre. Dimpotrivă, 
interesele comune cer -să ac
ționăm împreună, să întărim 
continuu prietenia și colabo
rarea dintre cele două țări. 
(Aplauze). Avem, de asemenea, 
relații bune și perspective de 
dezvoltare a acestora cu po
poarele Iugoslaviei frățești de 
care ne leagă, Ia fel, tradiții 
vechi de prietenie, de luptă 
comună, aceleași interese le
gate de făurirea orînduirii noi. 
Există toate condițiile pentru 
a dezvolta toate aceste relații; 
noi vom face totul pentru a le 
extinde și intensifica continuu. 
(Aplauze).

Ne leagă o prietenie veche 
cu popoarele slovac și ceh, 
tradiții de. luptă comună împo
triva exploatării și asupririi, 
împotriva Germaniei hitle- 
riste. solidaritatea internatio
nalists în construirea socialis

mului. Avem toate posibili
tățile pentru a face ca relațiile 
dintre România și Cehoslova
cia să înflorească continuu 
spre binele popoarelor noastre, 
al cauzei socialismului. (A- 
plauze).

M-am referit nominal Ia 
aceste țări vecine, dar aceleași 
relații și aceleași perspective 
de colaborare și prietenie 
avem cu toate țările socialiste 
din Europa, cu Albania, cu 
Polonia, cu R.D. Germană, cu 
toate țările socialiste de pe 
celelalte continente. Noi con
siderăm că avem obligația și 
datoria să facem totul ca unele 
puncte de vedere diferite pri
vitoare la problemele inter
naționale sau la metodele con
crete de rezolvare a sarcinii 
de construcție a socialismului 
să nu constituie niciodată o 
piedică în colaborarea și coo
perarea noastră. Sîntem con
vinși că și popoarele celorlalte 
țări socialiste vor milita în 
acest sens și împreună vom 
face ca unitatea țărilor noastre 
să fie o forță de neînvins, să 
asigure triumful socialismului 
și păcii în întreaga lume. 
(Aplauze).

Dragi tovarăși,

Căldura cu care am fost 
întîmpinațî, manifestările de

care zece minute sectorului de 
montaj general. Directorul gene
ral al uzinei informează pe con
ducătorii de partid și de stat că 
în momentul vizitei din uzină își 
ia startul tractorul cu numărul de 
fabricație 208 000.

Pe aleea principală a uzinei 
oaspeților le sînt prezentate cele 
7 tipuri de tractoare aflate în 
fabricație în momentul de față- 
Alături de renumitul tip „Univer
sal 650“, purtător al unei meda
lii internaționale de aur, pentru 
performanțele sale tehnice, este 
prezentat și tînărul „Universal- 
400“, tractorul a cărui premieră 
oficială a avut loc în „Piața A- 
viatorilor“ din București, cu pri
lejul marii demonstrații de 28 
August.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicită pe constructorii de trac
toare brașoveni pentru această 
ultimă remarcabilă realizare și 
urează colectivului uzinei noi și 
mari izbînzi în lupta pentru con
tinua afirmare a industriei con
structoare de mașini românești.

Aplauzele și uralele construc
torilor de tractoare sînt reluate 
cu deosebită căldură de miile de 
brașoveni care s-au strîns de o 
parte și de alta a șoselei ce duce 
spre centrul orașului. 

șează cu căldură. De asemenea, 
un grup de turiști cehoslovaci se 
urcă la tribună și oferă flori to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, cărora le 
transmit un fierbinte salut din 
partea cetățenilor Republicii So
cialiste Cehoslovace aflați în con
cediu la Brașov

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul GHEORGHE PANA, 
prim-secretar al .Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., 
președintele consiliului popu
lar județean, care, adresînd 
un călduros cuvînt de 
bun sosit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și celorlalți oaspeți a 
spus :

Este o mare cinste și bucu
rie pentru cetățenii municipiu
lui și județului Brașov să vă 
revadă în mijlocul lor, aici, la 
poalele Carpaților, în orașul 
unde se făuresc tractoarele și 
autocamioanele românești,

Muncitorii, țăranii coopera
tori. intelectualii din județul 
nostru — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — doresc să-și afirme și 
cu acest prilej deplina lor a- 
deziune față de politica știin
țifică a partidului, pătrunsă de 
spiritul creator al marxism- 
leninismului, ancorată adine 
în realitățile țării, închinată

slujirii neabătute a intereselor 
poporului, cauzei socialismului 
și păcii în întreaga lume.

Ne exprimăm încrederea 
nestrămutată în Comitetul nos
tru Central, în capacitatea sa 
de a conduce cu înțelepciune, 
principialitate și consecvență 
destinele patriei noastre socia
liste — precum și nemărginita 
noastră recunoștință pentru 
contribuția de. neprețuit pe ca
re dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, o 
aduceți la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului, 
pentru neobosita activitate pe 
care o consacrați propășirii 
României, realizării nobilelor 
idealuri ale socialismului.

Traducînd cu entuziasm în 
viață programul stabilit de 
Congresul al IX-lea și istori
cele hotărîri adoptate de Con
ferința Națională a partidului 
privind perfecționarea condu
cerii economiei naționale și a 
vieții sociale, adîncirea demo
crației socialiste, oamenii mun
cii din industrie și agricultură, 
din instituțiile științifice și 
culturale ale județului Brașov 
își pun întreaga lor energie și 
inițiativă în slujba valorifică
rii mai eficiente a potențialu
lui material și uman al socie
tății noastre socialiste. Efortu
rile lor creatoare, îndrumate 
de organizațiile de partid, se 
materializează în succese tot 
mai însemnate. Bilanțul pri
melor șapte luni ale acestui 
an, cu care oamenii muncii 
din județ cinstesc marea săr
bătoare de 23 August, reflectă 
o creștere de peste 16 la sută 
a producției industriale globa
le față de aceeași perioadă a 
anului trecut și o producție- 
marfă suplimentară de circa 
300 milioane lei. Constructorii 
de tractoare cu care v-ați în- 
tîlnit astăzi au raportat, 
printre altele, realizarea nou
lui tip de tractor universal de 
40 de cai putere, iar construc
torii de autocamioane s-au 
prezentat cu o producție mai 
diversificată, calitativ supe
rioară.

Comuniștii. toți oamenii 
muncii din județul Brașov — 
a spus apoi vorbitorul — îm
preună cu întregul popor, dînd 
o înaltă apreciere politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru, aprobă și sprijină cu 
hotărîre principiile reafirmate 
în comunicatul plenarei Co
mitetului Central și în Decla
rația sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale din 
22 august, corespunzătoare in
tereselor fundamentale atît ale 
poporului român, cît și ale 
cauzei socialismului în lume, 
izvorîte din dorința de neclin
tit a partidului de întărire a 
unității și prieteniei cu toate 
țările socialiste, cu toate par
tidele comuniste și muncito
rești, pe temeiul respectării 
principiilor marxism-leninis- 
mului, principiilor internațio
nalismului proletar.

Cuvîntările rostite de dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu. 
la mitingul din Capitală și la 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale. pătrunse de înalta răs
pundere pentru destinele pa
triei, ale unității sistemului 
mondial socialist, de preocu
parea pentru întărirea mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, au avut un 
profund ecou în inimile noas
tre. Sprijinim cu toată con
vingerea poziția principială, 

atașament și aplauzele dv. ne 
adeveresc și mai mult — dacă 
mai era nevoie — încrederea 
și unanimitatea cu care între
gul popor sprijină și înfăptu
iește politica partidului și gu
vernului nostru. Sprijinul dv. 
neprecupețit ne dă încrederea 
de a merge neabătut în înfăp
tuirea acestei politici, ne con
vinge că poporul este string 
unit și că nimic în lume nu va 
putea clinti unitatea sa de 
monolit, hotărîrea sa de a 
făuri socialismul și comunis
mul în România, de a-și aduce 
contribuția la cauza generală 
a socialismului, de a apăra 
cuceririle revoluționare, inde
pendența și suveranitatea pa
triei noastre socialiste. (A- 
plauze îndelungate, urale).

Dați-mKvoie să vă urez, dv., 
tuturor locuitorilor municipiu
lui Brașov, noi și noi succese 
în activitatea închinată edifi
cării socialismului în Româ
nia. Să munciți cu toată pri
ceperea. cu toată energia pen
tru bunăstarea și fericirea în
tregului nostru popor, pentru 
a face patria noastră tot mai 
bogată, mai puternică și mai 
înfloritoare. Vă doresc tuturor 
multă fericire, multă sănă
tate. (Aplauze și urale însu
flețite ce nu contenesc minute 
în șir).

înțeleaptă a conducerii parti
dului și guvernului nostru în 
legătură cu situația creată în 
Cehoslovacia. Susținem pe de
plin punctul de vedere realist 
al partidului nostru, potrivit 
căruia singura modalitate ra
țională și eficientă de soluțio
nare a deosebirilor de păreri 
ivite între țări socialiste o 
constituie discuția tovără
șească, bazată pe respect și 
încredere reciprocă. Sîntem 
întru totul de acord cu poziția 
partidului nostru — de a se 
da posibilitate popoarelor Ce
hoslovaciei să înfăptuiască 
nestingherit programul con
strucției socialiste, potrivit as
pirațiilor lor.

Dorim să vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, și 
prin dumneavoastră Comitetul 
Central și guvernul țării, că 
organizația județeană de par
tid Brașov, organele de stat, 
toți cetățenii județului Brașov, 
fără deosebire de naționalita
te, strîns uniți în jurul parti
dului, al conducerii sale, sînt 
hotăriți să pună întreaga lor 
capacitate de muncă în slujba 
îndeplinirii exemplare a sar
cinilor importante stabilite de 
partid în etapa actuală, pen
tru progresul continuu al eco
nomiei noastre naționale, pen
tru întărirea și dezvoltarea 
cuceririlor socialiste ale po
porului, pentru bunăstarea și 
fericirea patriei noastre libere 
și independente.

A urmat la cuvînt tovară
șul ION CARAMAN, muncitor 
Ia Uzinele de tractoare.

Zilele trecute am ascultat cu 
multă atenție și cu deosebit 
interes cuvintele rostite de 
dv., iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna ma
relui sfat al țării. Conducerea 
partidului ne-a chemat să ne 
înzecim eforturile pentru pro
pășirea României socialiste, 
pentru dezvoltarea mai depar
te a prieteniei frățești dintre 
țara noastră și celelalte țări 
socialiste. Fiecare cuvînt ve
nea parcă din inima noastră : 
am discutat cu tovarășii mei 
de muncă și toți și-au expri
mat deplina adeziune față de 
principiile pe care le-ați ex
pus, fată de Declarația adop
tată de Marea Adunare Națio
nală. Totodată, ne-am gîndit 
și cum să răspundem prin 
fapte. Și răspunsul a fost 
unul : tractoare mai multe și 
mai bune, atît pentru nevoile 
țării, cît și pentru export. Tată 
de ce pentru noi este o mare 
bucurie faptul că am putut 
prezenta una din noile noastre 
izbînzi — tractorul universal 
de 40 CP pe care l-am dat pa
triei în cinstea marii sărbători 
naționale la 23 August.

înalta apreciere, prețioasele 
indicații pe care ni le-ați dat 
cu prilejul vizitei în uzină 
sînt pentru noi un puternic 
imbold spre noi succese în 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor puse în fața noastră 
de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a parti
dului.

Sîntem fericiți că, prin rea
lizările poporului nostru în 
toate domeniile de activitate, 
prin politica ' externă înțe
leaptă promovată de partidul 
și statul nostru. România se 
bucură de un prestigiu mereu 
Crescînd în lume. Și e firesc 
să fie așa, deoarece la temeiu
rile politicii externe a Româ
niei — așa cum se arată în 
Declarația adoptată de sesiu
nea Marii Adunări Naționale,

într-una din secțiile Uzinei de tractoare

document pe care îl aprobăm 
din- adîneul conștiinței noas
tre — se află prietenia cu ță
rile socialiste, cu toate popoa
rele. Partidul ne-a învățat să 
vedem în muncitorii, țăranii 
și intelectualii din toate țările 
socialiste pe cei mai buni 
prieteni și tovarăși. Dorim să 
fim împreună la bine și. dacă 
va fi nevoie, vom fi oridnd 
gata să înfruntăm împreună 
dușmanul comun — imperia
lismul. Dar — așa cum bine 
se desprinde din Declarație — 
prietenia adevărată, tovără
șească, întrajutorarea frățeas
că sint cu putință numai dacă 
fiecare respectă independența 
și suveranitatea națională a 
celuilalt Iată de ce sîntem 
alături de partidul nostru în 
poziția justă adoptată față de 
situația creată in Cehoslova
cia. căci partidul nostru s-a 
pronunțat tocmai în sprijinul 
acestor principii.

încredințez conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, 
că ne vom uni și mai strîns 
în jurul partidului nostru co
munist că sîntem gata ca prin 
mur.ca noastră sâ r.e aducem 
întreaga contribuție la apăra
rea și dezvoltarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului 
româr.. la cauza socialismului 
și păcii. Vă dorim multă să
nătate și putere de muncă 
spre binele și înflorirea pa
triei noastre dragi. România 
socialistă. (Aplauze).

A luat apo’ cuvîntul IO- 
LANDA SINK.A, muncitoare 
la fabrica de stofe. Ne aflăm 
aici, la miting, oameni ai 
muncii români, maghiari și 
germani, dar inima noastră 
este una, și întregul popor ro
mân, toți la un loc, formăm o 
singură familie unită și pu
ternică. Spun limpede acest 
adevăr, ca om al muncii de 
naționalitate maghiară care 
mă bucur, alături de frații 
mei români, de deplină liber
tate și egalitate.

Este o mare fericire că în 
fruntea noastră avem un con
ducător înțelept, încercat și 
hotărît — Partidul Comunist 
Român — a cărui politică in
ternă și externă exprimă în
seși gîndurile, năzuințele și 
voința noastră. Axând parti
dul comunist ca far că
lăuzitor, noi desfășurăm zi cu 
zi munca pașnică de construire 
a socialismului în scumpa 
noastră patrie. România. Vi
sul nostru cei mai fierbinte 
este să întărim țara noastră 
liberă, s-o facem tot mai pu
ternică. bogată și frumoasă, 
așa cum ne-o dorim pentru 
noi și pentru copiii noștri.

Știm că prin activitatea 
noastră creatoare contribuim 
la buna înțelegere cu popoa
rele frățești care construiesc 
socialismul, cu toate popoarele 
lumii. O prietenie cu vechi 
tradiții ne leagă și de popoa
rele Cehoslovaciei. în legătu
ră cu evenimentele din aceas
tă țară, îmi exprim speranța 
și încrederea că forța rațiunii 
va triumfa, că problemele de 
care depinde fericirea popoa
relor Cehoslovaciei își vor 
afla o rezolvare înțeleaptă, 
constructivă, spre binele prie
teniei internaționaliste dintre 
țările socialiste, al cauzei so
cialismului în lume.

Noi, femeile — românce, 
maghiare, germane — din 
Brașov, împreună cu soții, fiii 
și frații noștri, vă asigurăm, 
tovarășe Ceaușescu, și prin 
dumneavoastră Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, că vom urma neabă
tut, cu toată încrederea, cu
vîntul partidului, care ne este 
scump ca lumina ochilor, și 
că vom munci din toate pu
terile, cu mintea și cu brațele, 
pentru întărirea și înflorirea 
scumpei noastre patrii, Ro
mânia.

Trăiască Partidul Comunist 
Român, însăși conștiința noas
tră I (Aplauze).

,A vorbit apoi prof. dr. 
GHEORGHE NIȚESCU, recto
rul Institutului politehnic din 
Brașov.

Cadrele didactice, cercetăto
rii științifici, studenții, întrea
ga intelectualitate brașoveană, 
a spus vorbitorul — vă întâm
pină pe dv., iubite tovarășe 
Ceaușescu, și pe ceilqjți con
ducători ai partidului și sta
tutul nostru cu cele mai fier
binți sentimente de dragoste 
și recunoștință pentru devota
mentul și dăruirea supremă 
cu care slujiți interesele vitale 
ale poporului român, nobila 
cauză a socialismului.

Noi sîntem atașați trup și 
suflet politicii partidului nos
tru, de înălțare și înflorire a 
României, politicii sale con
sacrate împlinirii idealurilor 
de pace și prietenie între toate 
popoarele lumii.

Continuînd tradițiile marilor 
cărturari care au trăit $i au 
crea: pe aceste meleaguri, mii
le de intelectuali din munici
piul și județul Brașov își de
dică întreaga lor capacitate de 
muncă îndeplinirii obiectivelor 
economice, dezvoltării științei 
și culturii în patria noastră. 
Este bine cunoscută contribu
ția intelectualității brașovene 
la elaborarea unor valoroase 
soluții științifice pentru dez
voltarea producției de autoca
mioane. tractoare, rulmenți, 
produse chimice și altor bu
nuri materiale, la ridicarea 
performanțelor tehnice ale a- 
cestor produse. Devotați cu 
trup și suflet politicii partidu
lui, învățătorii, artiștii, scriito
rii. ceilalți intelectuali militea
ză neobosit pentru continua 
perfecționare a procesului in- 
structiv-educativ, pentru cul
tivarea în rindurile tineretului, 
ca și ale tuturor oamenilor 
muncii, a înaltelor idei ale u- 
manismului, ale patriotismului 
și internaționalismului socia
list Vă asigurăm, tovarășe 
Ceaușescu, că sîntem ferm ho- 
tărîți să ne dăruim întreaga 
noastră putere de creație pen
tru înfăptuirea programului 
partidului nostru de dezvolta
re și înflorire necontenită a 
României socialiste.

Ne exprimăm și cu acest 
prilej totala adeziune față de 
politica internă și externă a 
partidului și hotărîrea noastră 
nestrămutată de a întări ne
contenit independența și suve
ranitatea patriei noastre.

Sînt fericit că am posibili
tatea să exprim de la această 
tribună gîndul meu de tînăr 
cetățean al României socialis
te — a spus apoi HANS OTTO 
FOOF, muncitor la fabrica de 
unelte și scule.

In fabrici, pe ogoare, în șco

Puternica manifestare 
de atașament 

a populației județului 
Covasna

Urmăriți de uralele brașo
venilor, de fluturarea de dra
pele și buchete de flori, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au îndreptat apoi spre ju
dețul Covasna. O ploaie repe
de și darnică de vară învăluie 
cîmpia Bîrsei, care se deschide 
înainte prin bogatele ei lanuri 
de sfeclă și cartofi, culturi 
specifice locului, prin imașuri 
pe care pasc turme de vite. 
Sînt locuri cu sate înfloritoa
re, unde s-au țesut de-a lun
gul secolelor trainice tradiții 
de luptă comună pentru apă
rarea și înflorirea acestui pă-

lile și facultățile brașovene, 
alături de tinerii români, mun
cesc și învață numeroși tineri 
de naționalitate germană sau 
maghiară. Cu toții ne bucu
răm de aceleași condiții, pe 
carp Partidul Comunist. Ro
mân ni le-a creat spre a pu
tea să ne valorificăm talente
le și priceperea întru binele 
nostru și al țării întregi.

Cu greu aș putea să cuprind 
în cuvinte recunoștința noas
tră pentru această grijă pă
rintească pe care o simțim 
deopotrivă, indiferent de lim
ba ce o vorbim. Un vechi cîn- 
tec popular săsesc de pe aces
te meleaguri spune : „Of de- 
ser ierd do as e lond, si nisch 
als nichen andert“ adică „nu 
există pe pâmînt altă țară mai 
frumoasă ca aceasta*. Pentru 
noi. această țară este Româ
nia socialistă. Sîntem tineri și 
dorim să ne dezvoltăm ca oa
meni înaintați, constructori ai 

» vieții noi. socialiste, iar aceas
tă riorință își găsește un minu
nat • cadru de împlinire în 
munca plină de elan patriotic 
a poporului nostru pentru 
realizarea sarcinilor trasate de 
partid.-Ca cetățean al Româ
niei socialiste consider că po
litica partidului nostru cores
punde celor mai înalte aspira
ții ale tineretului și ale între
gului popor.

Știm că în viața internațio
nală s-au ivit nori tulburi. A- 
vem însă convingerea că 
soarele rațiunii va triumfa.

Strins uniți în jurul parti
dului, vă promitem, iubite to
varășe Ceaușescu, să învățăm 
și să muncim tot mai bine, să 
ne pregătim temeinic pentru 
a răspunde, cu succes sarcini
lor tot mai complexe ale con
strucției socialiste, împlinind 
astfel idealurile generației 
noastre, identice cu aspirațiile 
întregului popor român.

întâmpinați cu puternice a- 
plauze și ovații au luat apoi 
cuvîntul tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Nicolae 
Ceaușescu.

(Cuvîntările se publică în pag. 
I a ziarului).

Cuvîntările conducătorilor 
de partid și de stat au fost 
subliniate în repetate rînduri 
de entuziastele aclamații ale 
mulțimii. Mitingul a constituit 
o puternică manifestare a ade
ziunii depline și ferme a oa
menilor muncii brașoveni față 
de politica partidului și statu
lui nostru, închinată dezvoltă
rii continue a României socia
liste, întăririi unității și prie
teniei cu toate țările socialiste, 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

M. MOARCAȘ 
T. CATRINCESCU

mînt, mai roditor ca oricînd, 
astăzi, în anii socialismului, 

în comuna Chichis. La in
trarea în județul Covasna, to
varășii' Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Janos Fa
zekaș și Vasile Patilineț fac o 
scurtă oprire, fiind întîmpinați 
de Caroly Kiraly, prim-secre
tar al comitetului județean de 
partid și președintele consiliu
lui popular al județului, și de 
alți tovarăși din organele lo
cale de partid și de stat.

Oaspeților le sînt oferite bu
chete de flori, pîine și sare, 
bucate care fac faima acestui 
meleag. Mii de cetățeni din

Chichls țl comunei» vecine, 
români țl secul, tn costume 
populare, îl aclami pe condu
cătorii de partid ți de stat, . 
unindu-ți glasurile într-un cor 
impresionant ți exprimlndu-și 
profunda lor dragoste pentru 
patrie, hotărîrea lor neclin
tită de a munci ți lupta pen
tru înflorirea națiunii noastre 
socialiste.

Unitate adminlstrativ-terito- 
rlală puternică, județul Co
vasna reprezină un armonioe 
complex social, economic, cul
tural, cu ample perspective de 
dezvoltare In toate domeniile. 
Politica partidului de indus
trializare a țării a trezit ți 
aici la viață numeroase ațe- 
zări, ridlcînd pe o nouă 
treaptă de dezvoltare vechil» 
centre, determlnînd apariția 
unor noi cetăți industriale, ri- 
dlcind tonusul muncit ți al 
creației, nivelul civilizației ți 
culturii acestor locuri. La Ba- 
raolt, nume nou pe harta noa
stră economică, se construiește 
cel mâi tînăr oraș minier al 
țării. Dezvoltarea unităților 
de exploatare a lignitului din 
acest bazin va asigura nu nuf- 
mai o nouă șl puternică bază 
termocentralelor, dar va deter
mina, în același timp, și apa
riția unui, prosper centru ur
ban. O puternică dezvoltare 
cunoaște și Tîrgul Secuiesc, 
oraș neînsemnat odinioară, dar 
care trăiește azi un remarca
bil avirît, ca urmare a con
strucției unor moderne obiec
tive industriale. Nu numai <■*-. 
gățiile, ci și frumusețile te 
turale ale județului > sînt 
mai intens valorificate, 1,6
cum arată. înflorirea salbeiWOr 
stațiuni balneo-climatice. Ju
dețul Covasna, adaugă pe 
harta patriei noi imagini grăi
toare ale politicii partidului șl 
statului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor melea
gurilor țării.

Pe tot parcursul pînă la 
Sfîntul Gheorghe, locuitorii 
satelor — mii și mii de oa
meni •— au ieșit in întâmpina
rea conducătorilor de partid și 
de stat ai României socialiste. 
Nu e casă care să nu fi arborat 
drapelele partidului și patriei, 
nu e poartă sau fereastră care 
să nu fie împodobită cu șter
gare : pe fiecare din mesele 
scoase la șosea s-au adus bua , 
catete ospeției. roadele acesftOk 
pămint muncit cu hărnicie 
pricepere.

La Sfintul Gheorghe, centrul 
administrativ al județului Co
vasna. toată suflarea orașului, 
de la copii la oameni în vîrstă, 
s-a adunat la impresionanta 
demonstrație in cinstea condu
cătorilor României socialiste, 
ticsind balcoanele, acoperișu
rile, străzile. Coloana de ma
șini înaintează cu greu. Locui
torii orașului aruncă flori, flu
tură drapelele patriei, scan
dează cuvinte de salut, țin să 
strîngă mina conducătorilor 
asigurîndu-i de unitatea lor 
neclintită în jurul partidului 
și Comitetului său Central.

Tn Sfîntul Gheorghe se vizi
tează Uzina textilă „Oltul”, 
una din unitățile industriale 
importante ale orașului. Aici 
oaspeții sînt întîmpinați de 
tovarășii Alexandru Sencovici. 
ministrul industriei ușoare, 
Zoltan Hegyi, directorul între
prinderii, de numeroși munci
tori. ingineri și tehnicieni.

In emoționante cuvinte, ofe
rind flori oaspeților, munci
toarea Constanța Sidon se a- 
dresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : Muncim împreună 
uniți intr-o singură familie — 
muncitorii români și maghiari. 
Ne-am împlinit cu cinste pia
nul de producție și l-am de
pășit. Vom face totul pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin și în continuare. Sîntem 
hotăriți să facem totul pentru 
patria noastră, pentru fericirea 
și viitorul ei.

Se vizitează cîteva secții i 
directorul întreprinderii infor
mează pe conducătorii de 
partid și de stat că de la ulti
ma lor vizită, care a avut loc 
aici anul trecut, în această uzi
nă au fost date în exploatare 
noi capacități de producție : o 
modernă țesătorie. cu 144 răz
boaie extralate, care vor pro
duce 4.5 milioane metri pătrați 
țesături pe an, cu o secție de 
bobinat ce asigură zilnic 10 
tone fire. De asemenea, se mai 
află în stadiu de finisare o 
nouă secție de țesătorie. dota
tă cu 56 războaie de țe
sut. Tovarășul Petru Buda, 
inginer șef adjunct, in
formează că în ultimii ani în 
întreprindere s-au desfășurat 
importante lucrări de dezvol
tare și modernizare, care au 
schimbat în întregime nu nu
mai fața uzinei, dar și condi
țiile de muncă.

In toate secțiile prin care 
trec, conducătorii de partid șl 
de stat sînt înconjurați de cal
de manifestări de simpatie din 
partea muncitorilor. In toate 
aceste manifestări, în uralele

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Locuitorii orașului Sf. Gheorghe fac o primiră entuziastă conducătorilor de partid fi de stat

(Urmare din pag. a Il-a)

și aclamațiile sutelor de mun- 
citori, în buchetele de flori 
□ferite oaspeților — în toate 
se simt pregnant adeziunea

Mitingul 
de la siîntul Gheorghe
Peste 30 000 de cetățeni din 

Sfîntul Gheorghe și din județ 
au umplut pînă la refuz marea 
piață din centrul orașului, în 
cadrul adunării populare ce 
s-a desfășurat în după-amiaza 
zilei. Sosirea la tribună a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și a celor
lalți conducători de partid și 
de stat dezlănțuie o furtună de 
urale. Minute în șir, conducă
torii României socialiste sînt 
aclamați, se scandează numele 
patriei și al partidului, se stri
gă lozinci de salut în limba ro
mână și în limba maghiară, în 
cinstea Comitetului Central, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Salutîndu-i pe conducătorii 
de partid și de stat, primul se
cretar al Comitetului județean 
P.C.R. Covasna, KAROLY 
KTRALY, a spus :

Locuitorii din județul Co
vasna vă spun din adîncul ini
mii : fiți bine veniți pe aceste 
minunate locuri ale patriei.

Prezența dv. în mijlocul nos
tru, primită cu vie satisfacție 
și bucurie de către toți oamenii 
muncii, constituie încă un 
semn al grijii pe care o poartă 
conducerea de partid și de stat 
propășirii tuturor meleagurilor 
patriei noastre, o expresie a 
legăturii indestructibile dintre 
partid și popor. Sosirea dv. în 
județul nostru oglindește pre
ocuparea conducerii partidului 
și statului de a cunoaște cit 
mai îndeaproape modul în care 
se desfășoară activitatea de 
traducere în viață a politicii 
partidului. Bucuria cu care vă 
salută oamenii muncii din ju
dețul nostru izvorăște din ade
ziunea deplină față de. în
treaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, din înalta apreciere pe 
care oamenii muncii de toate 
naționalitățile o dau activității 
desfășurate de Comitetul Cen
tral al partidului, de guvernul 
țării, de dv. personal, scumpe 
tovarășe Ceaușescu.

Dovada cea mai elocventă 
a unanimei aprobări a politicii 
partidului o constituie efortu
rile depuse de oamenii muncii 
pentru traducerea în viață a 
Directivelor Congresului al 
IX-lea și a hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. pen
tru dezvoltarea continuă a eco
nomiei. științei și culturii, pen
tru progresul democrației so
cialiste. pentru perfecționarea 
conducerii întregii vieți politi
ce și sociale. Oamenii muncii, 
români, maghiari și de alte na
ționalități, muncind înfrățiți în 
uzine, pe ogoare. în instituții 
social-culturale. obțin succese 
tot mai însemnate în realiza
rea acestor hotărîri. In primele 
7 luni ale acestui an, prevede
rile de plan privind creșterea 
producției globale industriale 
au fost îndeplinite în propor
ție de 101.7 la sută, peisajul 
industrial al județului a fost 
completat cu șantierele unor 
importante obiective. De ase
menea, se află în construcție 
importante obiective social- 
culturale. edilitar-gospodărești 
menite să contribuie la ridica
rea nivelului de trai al popu
lației. Roade tot mai îmbel
șugate obțin oamenii muncii 
din agricultură, prin folosirea 

unanimă, prețuirea de care se 
bucură politica partidului și 
statului nostru, dragostea oa
menilor muncii, indiferent de 
naționalitate, pentru conducă
torii României socialiste.

cu pricepere și hărnicie a ba
zei materiale puse la dispoziție 
de statul nostru, prin aplicarea 
cuceririlor științei și agroteh
nicii înaintate. Producțiile a- 
gricole obținute în acest an 
dau posibilitatea județului Co
vasna să asigure statului canti
tăți suplimentare de produse 
agro-alimentare. Muncitorii, 
țăranii, intelectualii de pe a- 
ceste meleaguri văd în politica 
partidului expresia propriilor 
lor interese, garanția înfăptui
rii năzuințelor maselor popu
lare, atît în ce privește crește
rea nivelului de trai, cît și 
idealurile de frăție și egalitate 
în drepturi a tuturor oameni
lor muncii, indiferent de na
ționalitate.

întreaga politică a partidu
lui, bazată pe principiile mar- 
xism-leninismului, pătrunsă de 
cele mai nobile și mai generoa
se idei ale patriotismului so
cialist și internaționalismului 
proletar, se bucură de o de
plină aprobare în rîndurile 
populației din județul Covasna, 
unde muncesc și trăiesc împre
ună, bucurîndu-se de frumu
sețile vieții noi, români și ma
ghiari, mîndri de trecutul de 
luptă și glorie al poporului, de 
rezultatele remarcabile ale 
prezentului, de falnicul lui vii
tor.

Ca rezultat al aplicării în 
viață a politicii naționale 
marxist-leniniste a partidului, 
viața materială și spirituală a 
întregii populații din județul 
nostru cunoaște o înflorire con
tinuă. Acest lucru este ilustrat 
de faptul că secuii au în lim
ba maternă școli, teatre, bi
blioteci, publicații, formații 
cultural-artistice, iau parte ac
tivă la viața politică a țării, 
sînt aleși și activează î-n orga
nele de partid și de stat, în 
organizațiile de masă și ob
ștești. Aceste realități au a- 
dîncit prietenia și unitatea de 
nezdruncinat dintre oamenii 
muncii români și maghiari și 
de alte naționalități, care mun
cesc umăr la umăr pentru a da 
viață politicii partidului de 
continuă înflorire â economiei, 
culturii și științei în patria 
noastră. România socialistă.

Toți oamenii muncii din ju
dețul nostru își exprimă ade
ziunea profundă față de poli
tica externă a partidului și sta
tului nostru, bazată pe princi
piile marxism-leninismului, pe 
grija pentru respectarea nor
melor suveranității și indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, ale întrajuto
rării tovărășești și avantajului 
reciproc, principii care se im
pun ca singura bază a relații
lor normale între state. 
Sîntem întru totul de acord 
cu aprecierile dv., tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, făcute la 
adunarea populației din Ca
pitală privind necesitatea și 
căile de așezare a relații
lor dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste 
pe temelii cu adevărat 
internaționaliste. Aprobăm în
tru totul Declarația adop
tată de Marea Adunare Națio
nală, document ce constituie o 
expresie elocventă a faptului 

că politica partidului și statu
lui nostru se bazează în mod 
consecvent pe aplicarea învăță
turii marxist-leniniste. Iată 
de ce plenara comitetului ju
dețean, adunările comuniști
lor care au avut loc în aceste 
zile, toți oamenii muncii din 
județ și-au exprimat întreaga 
lor adeziune față de politica 
Partidului Comunist Român.

Cuvintele de înaltă princi
pialitate și spirit rațional, izvo- 
rîte din patriotism înflăcărat 
și internaționalism socialist, 
rostite de dv., tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la adunarea din Ca
pitală, au pătruns în inimile 
noastre, au însemnat pentru 
noi prilej de a ne manifesta 
încă o dată încrederea și de
votamentul nețărmurit față de 
politica partidului comunist și 
a guvernului țării, unitatea de 
nezdruncinat în jurul condu
cerii de partid și de stat. Sîn
tem ferm hotărîți ca și în vii
tor să muncim cu abnegație, să 
ne îndeplinim exemplar toate 
sarcinile care ne revin, fiind 
conștienți că prin aceasta ne 
îndeplinim o îndatorire patrio
tică și contribuim la întărirea 
forțelor socialismului.

Asigurîndu-vă de înalta lor 
încredere și prețuire, de spirit 
de dăruire pentru traducerea 
în viață a politicii partidului 
nostru, locuitorii de pe aceste 
meleaguri vă urează, dragi con
ducători ai partidului și statu
lui nostru, multă sănătate și 
ani îndelungați închinați în
floririi patriei noastre scumpe, 
România socialistă. (Aplauze).

A luat apoi cuvîntul VASI- 
LE DONCIU, muncitor la Uzi
nele textile „Oltul" din Sf. 
Gheorghe.

Am marea cinste de a vă 
transmite dv., scumpi oaspeți, 
un salut fierbinte în numele 
tovarășilor mei de muncă de la 
Uzinele „Oltul". Oamenii fnun- 
cii din această uzină simt în 
permanență grija partidului și 
guvernului. Investiții impor
tante sînt alocate pentru 
modernizarea și dezvoltarea 
capacității de producție. în 
prezent, produsele fabricii 
noastre sînt cunoscute și apre
ciate atît pe piața internă, cît 
și peste hotare. Muncind cu 
avînt pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, ne adu
cem contribuția, alături de în
tregul nostru popor, la con
struirea socialismului în patria 
noastră liberă și independentă 
și, totodată la întărirea siste
mului mondial socialist, a tu
turor forțelor antiimperialiste, 
la creșterea influenței socia
lismului în lume.

Noi, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii Uzinelor textile „Ol
tul" — români, maghiari și de 
alte naționalități — aprobăm 
din toată inima politica justă, 
marxist-leninistă a partidului 
nostru îndreptată în mod con
secvent spre adîncirea priete
niei și colaborării cu toate ță
rile socialiste, spre întărirea 
unității lor. Sîntem întru totul 
de acord cu aprecierea parti
dului nostru că relațiile de 
prietenie dintre țările socia
liste, dintre partidele comu
niste, unitatea și coeziunea lor 
trebuie clădite pe încredere și 
•timl reciprocă, spirit tovftră- 

șese, respectîndu-se dreptul 
fiecărui partid, al fiecărei țări 
socialiste de a-și elabora de 
sine stătător politica, aplicînd 
creator adevărurile generale 
ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete din țara 
respectivă. Pornind de la a- 
ceste cerințe majore, conside
răm de cea mai mare impor
tanță încetarea acțiunii mili
tare din Cehoslovacia. Dorim 
din toată inima ca tratativele 
ce se desfășoară la Moscova 
să ducă la crearea condițiilor 
ca organele legale de partid și 
de stat cehoslovace să-și poată 
desfășura nestingherit activita
tea, ca poporul cehoslovac 
să-și continue în mod liber 
munca de construire a socialis
mului, potrivit voinței și aspi
rațiilor sale. Sînt împuternicit 
să spun aici, în fața dv., iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți lucrătorii Uzinelor textile 
„Oltul" își exprimă deplina 
lor aprobare față de hotărîrile 
ședinței oomune a Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului 
de Stat și Consiliului de Mi- 
niști, adeziunea lor căldu
roasă la Declarația adoptată 
de sesiunea extraodinară a 
Marii Adunări Naționale, ata
șamentul față de întreaga po
litică internă și externă a 
partidului și statului nostru.

îmi exprim convingerea că 
situația grea ce s-a creat în 
mișcarea comunistă va fi de
pășită, în interesul întăririi 
continue a prieteniei și soli
darității țărilor socialiste, al 
cauzei progresului și păcii.

In continuare, a vorbit în 
limba maghiară ARPAD TON- 
KO, președintele C.A.P. Ghid- 
falău.

Noi, țărani muncitori, ro
mâni, secui și de alte naționa
lități, din timpuri străvechi 
am lucrat împreună pe terito
riul patriei noastre dragi, am 
luptat în comun și ne-am văr
sat împreună sîngele pentru 
libertate, pentru independență 
și o viață mai bună.

Cu prețul unor lupte grele 
am reușit să înfăptuim aceste 
năzuințe, să ne croim, acum 
aproximativ un sfert de veac, 
sub conducerea pricepută a 
Partidului Comunist Român, 
calea cuceririi adevăratei și de
plinei libertăți. Tocmai pen
tru că am luptat din greu și 
am dat multe jertfe, tocmai de 
aceea ne sînt scumpe indepen
dența, suveranitatea și liber
tatea.

Din acest motiv am urmărit 
cu o profundă amărăciune și 
îngrijorare faptul că forțe ar
mate ale unor state socialiste 
au pășit pe teritoriul unui stat 
socialist frățesc, Republica So
cialistă Cehoslovacă.

Sîntem întru totul de acord 
că singura cale de ieșire din 
situația grea ce s-a creat este 
discuția sinceră, tovărășească, 
bazată pe încredere, pe respec
tarea dreptului fiecărui partid 
comunist, fiecărui popor de 
a-și rezolva singur treburile, 
fără nici un amestec din afa
ră. Și vreu să mai spun că 
sîntem mîndri de conducătorii 
partidului nostru și ai statului 
nostru socialist, de faptul că 
fără să-șl cruț» energia fac 

tot ce este cu putință pentru 
restabilirea și întărirea unită
ții partidelor comuniste și 
muncitorești, că militează cu 
consecvență pentru respecta
rea principiilor fundamentale 
ale colaborării tovărășești 
dintre toate statele socialiste.

Noi, membrii cooperativei 
de producție din Ghidfalău, 
asigurăm conducerea partidu
lui nostru, guvernul patriei 
noastre socialiste și personal 
pe tovarășul Ceaușescu că 
susținem cu toții, ca un sin
gur om, politica partidului 
nostru, fiind hotărîți să nu ne 
cruțăm forțele pentru a întări 
libertatea, independența fru
moasei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

Iau cuvîntul la această adu
nare populară în calitate de 
directoare a uneia dintre cele 
mai însemnate instituții cul
turale din localitate, Teatrul 
maghiar de stat, care împli
nește în aceste zile 20 de ani 
de la înființare, a spus în cu
vîntul său artista emerită 
DUKASZ ANNA. Exprimînd 
sentimentele de dragoste și 
recunoștință cu care noi, in
telectualii de naționalitate ma
ghiară din județul Covasna. 
salutăm vizita dv., ne afirmăm 
cu tărie convingerea că toți 
locuitorii acestui pămînt ro
mânesc, fără deosebire de na
ționalitate, avem același des
tin, aceleași năzuințe — făuri
rea comunismului în patria 
noastră. Tocmai de aceea 
sprijinim din adîncul inimii 
politica internă și externă 
marxist-leninistă a partidului 
și guvernului nostru, conștien

Cuv iritarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă transmit 
dumneavoastră, locuitorilor o- 
rașului Sf. Gheorghe, tuturor 
locuitorilor județului Covasna 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al parti
dului și a guvernului patriei 
noastre socialiste. (Aplauze, 
urale).

Deoarece nu am putut veni 
la constituirea județului dum
neavoastră și nici de atunci 
timpul nu mi-a permis să vi
zitez județul, dați-mi voie să 
profit de această împrejurare 
pentru a vă felicita pe dum
neavoastră, pe toți locuitorii 
județului, urîndu-vă ca prin 
activitatea entuziastă ce o des- 
fășurați, să faceți ca acesta să 
devină un județ înfloritor, 
contribuind astfel la înflori
rea întregii noastre patrii. (A- 
plauze îndelungi).

Tovarăși,
Vizităm orașul și județul 

dumneavoastră în condițiile în 
care întregul nostru popor 
muncește cu avînt și abnega
ție pentru înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului. Am 
vizitat întreprinderea din ora
șul dumneavoastră care, față 
de situația existentă la vizita 
precedentă, a cunoscut o nouă 
dezvoltare, a obținut o nouă 
creștere a producției, aflîn- 
du-se în plin proces de extin
dere și înflorire. In județul 
dumneavoastră a început con
struirea a trei întreprinderi 
noi și, fără nici o îndoială, că 
înfăptuind programul elaborat 
de Congresul al IX-lea al 
partidului, trecînd la înfăptui
rea următorului plan cincinal, 
orașul dumneavoastră, ca și 
alte localități din județul Co
vasna, vor cunoaște o puter
nică dezvoltare economică și 
socială. După cum știți, 
partidul nostru consideră că 
pentru a realiza în via
ță principiile deplinei ega
lități socialiste între toți 
cetățenii României, fără deo
sebire de naționalitate, este în 
primul rînd necesar să asigu
răm o puternică dezvoltare a 
industriei, a agriculturii, a ba
zei materiale a științei, culturii 
și întregii vieți sociale în toate 
județele țării, pe întinsul în
tregii patrii.

Am ascultat aici cuvintele 
înflăcărate ale tovarășilor care 
au luat cuvîntul. Au vorbit de 
rezultatele bune obținute de 
muncitorii, de țăranii, de inte
lectualii din Sf. Gheorghe și 
din județul Covasna în activi
tatea desfășurată în lunile 
care au trecut. Sînt rezultate 
minunate, tovarăși ; dați-mi 
voie să vă felicit pentru ele 
și să vă urez succese și mai 
mari în activitatea dv. (Aplau
ze puternice). Prin munca dv., 
prin munca de zi cu zi a în
tregului popor prinde viață 
programul elaborai de partid 
pentru înflorirea multilaterală, 

ți că ea corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale poporului 
român, ale cauzei socialismu
lui. Sîntem unanim însuflețiți 
de un sentiment de nemărgi
nită încredere în politica înțe
leaptă a Partidului Comunist 
Român, politică plină de răs
pundere pentru destinele pa
triei noastre comune, Româ
nia.

Vă făgăduim, dragi tovarăși, 
să consacrăm și în viitor toate 
forțele, întreaga noastră ca
pacitate creatoare construirii 
vieții noi, socialiste. Raportez 
conducerii partidului că Tea
trul din Sf. Gheorghe a pre
zentat în cei 20 de ani de exis
tență 148 premiere, în total 
peste 6 000 spectacole la orașe 
și sate în fața unui număr de 
peste două milioane de spec
tatori. Sîntem convinși că în 
viitor vom obține rezultate șl 
mai bune în activitatea noa
stră.

Totodată, vă încredințăm, 
dragi tovarăși, că sîntem ferm 
deciși să nu ne cruțăm efortu
rile pentru a dezvolta cuceri
rile noastre revoluționare, 
pentru a consolida necontenit 
independența patriei noastre.

Din timpuri străvechi au 
știut locuitorii acestor melea
guri să-și apere glia strămo
șească și libertatea; cu atît 
mai hotărîți sîntem azi să 
dezvoltăm marile noastre cu
ceriri obținute sub conducerea 
încercată a partidului, în anii 
construcției socialiste.

Aceste năzuințe au fost ex
primate în mod unanim zile
le trecute de participanții la 
întîlnirea intelectualilor din 

materială și spirituală, a pa
triei noastre socialiste. A con
strui socialismul, a con
strui comunismul înseamnă 
a crea o industrie puter
nică, o agricultură îna
intată, o știință înaintată, 
o cultură avansată, un trai tot 
mai ridicat al întregului popor. 
Numai așa poporul va vedea 
că socialismul reprezintă în
făptuirea năzuințelor sale de 
veacuri de a trăi liber, inde
pendent. de a putea să valori
fice multilateral posibilitățile 
tuturor membrilor societății, 
fără deosebire de naționalita
te. Tocmai astfel realizăm noi 
idealul socialismului pentru 
care au luptat și s-au jertfit 
mulți fii ai poporului nostru, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități care, lup- 
tînd împreună, au știut că 
își vor putea făuri soarta și 
viitorul așa cum doresc. (A- 
plauze, urale prelungite).

Cu toții ne dăm seama că 
edificarea noii orînduiri socia
le nu e ușoară, că au trebuit 
și trebuie învinse încă multe 
greutăți, că a trebuit și trebuie 
să facem față încă multor 
privațiuni. Vedem însă zi de 
zi, ceas de ceas, dacă se poate 
spune așa, tovarăși, că, prin 
munca noastră unită, obținem 
realizări tot mai mari, facem 
ca patria noastră socialistă să 
devină tot mai bogată, tot mai 
înfloritoare. Știm că a 
făuri socialismul înseamnă 
a realiza o asemenea 
societate în care oamenii mun
cii, dispunînd din belșug de bu
nuri materiale, să se bucure din 
plin și de-libertăți democrati
ce, de binefacerile științei și 
culturii, să poată participa ac
tiv la înfăptuirea întregii po
litici de creare a vieții noi, 
să-și poată înfăptui în mod 
conștient propriile idealuri de 
viață, propria lor istorie. Țoc- 
mai de aceea partidul nostru 
se preocupă neabătut de per
fecționarea dezvoltării societă
ții noastre, a relațiilor sociale, 
a întregii activități de partid 
și de stat, de lărgirea demo
crației socialiste. în aceasta 
vedem noi forța și tăria parti
dului nostru, a întregului po
por, garanția înfăptuirii socia
lismului și comunismului în 
România. (Aplauze vii, urale 
prelungite).

Este o necesitate pentru 
partidul comunist, pentru sta
tul socialist să știe să dezvă
luie la timp lipsurile și greșe
lile, să acționeze pentru în
dreptarea lor. Numai așa se 
asigură evitarea în** viitor a 
greșelilor și lipsurilor, numai 
așa se creează condiții ca în 
orînduirea noastră socialistă 
să nu se mai poată produce 
abuzuri și samavolnicii, ca ce
tățenii societății noastre să-și 
poată manifesta din plin posi
bilitățile, energia și capacități
le lor intelectuale și manuale, 
să știe că-șl pot apune pă
rerea și pot participa activ la 
ftmbun&tățiree întregii noastre

județ, care și-au manifestat 
atașamentul profund față de 
politica marxist-leninistă a 
partidului nostru, hotărîrea de 
a-și strînge și mai mult rîn
durile în jurul Comitetului 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a-și a- 
duce din plin contribuția la 
înfăptuirea liniei politice a 
Partidului Comunist Român în 
toate domeniile de activitate.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul ATTILA HEGYESI, se
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.C. Sf. Gheorghe.

Tineretul din orașul Sf. 
Gheorghe primește cu multă 
bucurie pe meleagurile sale pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe ceilalți oaspeți dragi. Trans
mit și cu această ocazie calde
le noastre mulțumiri conduce
rii de partid și de stat pentru 
minunatele condiții de muncă 
și învățătură asigurate tinerei 
generații din patria noastră.

Vreau să vă aduc la 
cunoștință, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că tineretul din o- 
rașul nostru își exprimă de
plina adeziune față de comu
nicatul ședinței comune a Co
mitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
guvernului, ca și față de De
clarația Marii Adunări Națio
nale cu privire la principiile 
de bază ale politicii externe a 
României — șl se angajează să 
muncească neobosit pentru în
florirea scumpei noastre pa
trii.

Tineretul României, crescut 
în anii construcției socialiste 
dă o înaltă apreciere princi

activități. Tocmai acest lucru 
îl face partidul nostru, tova
răși. Știm că același lucru îl 
fac multe partide din țările 
socialiste, și este normal să fie 
așa, pentru că numai astfel se 
asigură mersul înainte, succe
sul în construcția socialismului 
și comunismului.

Noi știm, tovarăși, că tot 
ceea ce am realizat este rodul 
muncii comune a românilor, 
maghiarilor și germanilor, ca
re trăiesc în aceeași patrie, 
care au învins aceleași greu
tăți. Este cunoscut că a trebuit 
să facem față multor și multor 
greutăți, dar ceea ce am înfăp
tuit este o dovadă a forței 
partidului și poporului nostru, 
a posibilităților uriașe pe care 
le oferă orînduirea noastră so
cialistă. Toate acestea sînt în 
același timp o dovadă că, ac- 
ționînd tot mai hotărît, tot 
mai unit, vom face ca patria 
noastră să meargă cu pași tot 
mai iuți și mai mari în desă- 
vîrșirea socialismului, spre 
construcția societății comu
niste. (Aplauze însuflețite, u- 
rale prelungite).

Totodată, noi știm că tre
buie să dezvoltăm continuu 
relațiile de colaborare și coo
perare cu țările socialiste pen
tru că numai în felul acesta 
putem asigura mersul nostru 
rapid înainte, al fiecărei țări 
socialiste, numai împreună pu
tem alcătui o forță puternică 
în lupta împotriva dușmanu
lui comun — imperialismul — 
în lupta pentru pace și progres 
social în întreaga lume. (A- 
plauze puternice, urale). Nu e- 
xistă nimic care poate împie
dica o bună colaborare, o bu
nă cooperare între țările so
cialiste, prietenia României cu 
țările vecine, cît și cu celelalte 
țări socialiste îndepărtate. A- 
vem aceeași orînduire, același 
țel, aceleași năzuințe, dorim 
să obținem pentru popoarele 
noastre o viață tot mai bună, 
înfloritoare, independentă, să 
asigurăm pacea popoarelor 
noastre. De aceea, trebuie să 
facem totul pentru a înfăptui 
și întări această unitate. (A- 
plauze).

Desigur, sînt și vor mai fi 
păreri deosebite, în aprecierea 
unor probleme ale situației in
ternaționale. Sînt și vor mai fi 
metode deosebite în rezolva
rea. problemelor construcției 
socialiste. Dar noi considerăm 
că aceste deosebiri nu pot și 
nu trebuie niciodată, în nici 
un fel, să constituie motiv pen
tru divergențe, pentru slăbirea 
unității țărilor socialiste. Dim
potrivă, trebuie să facem totul 
pentru a întări unitatea. Și ce 
este rău dacă într-o țară se 
rezolvă într-un fel conducerea 
întreprinderii și în alta altfel? 
Dacă în România există comi
tete de întreprindere ? Ce este 
rău dacă la noi primul secre
tar al «omitetului județean de 
partid este și președintele 
consiliului popular județean și 

pialității poziției adoptate de 
partidul nostru față de eveni
mentele din Cehoslovacia, po
ziție pe care o aprobă întru 
totul, considerînd că relațiile 
dintre țările socialiste trebuie 
să se întemeieze neabătut pe 
principiile marxism-leninismu
lui, ale internaționalismului 
proletar, pe respectul indepen
denței și suveranității, egalita
tea în drepturi, neamestecul în 
treburile interne, întrajutora
rea tovărășească, pe stimă și 
încredere reciprocă. Tinerii 
români și maghiari, educați de 
partid în spiritul patriotismu
lui socialist și al solidarității 
internaționaliste, sînt hotărîți 
să muncească și în viitor cu 
elan și abnegație pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului, să-și aducă din 
plin Contribuția la întărirea și 
dezvoltarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, la înflo
rirea scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

în numele tineretului din o- 
rașul Sf. Gheorghe, vă asigu
răm, stimate tovarășe Ceaușes
cu, și prin dumneavoastră în
treaga conducere de partid și 
de stat, că tinerii români și 
maghiari, înfrățiți în muncă, 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român 
în orice domeniu de activi
tate.

în uralele întregii adunări, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

în altă parte nu este ? Sau da
că noi ne preocupăm de a dez
volta într-un anumit sens ac
tivitatea în cooperativele agri
cole dacă punem un accent 
pe o anumită latură a activi
tății în agricultură ? Oare a- 
ceasta poate să dăuneze inte
reselor socialismului ? Oare nu 
poporul nostru, nu noi sîntem 
aceia care trebuie să judecăm 
și să vedem dacă merg bine 
sau nu merg bine lucrurile? 
Și dacă ne uităm, tovarăși, 
putem să spunem cu satisfac
ție că așa cum lucrăm noi, nu 
lucrăm prost, că producția .in
dustrială are un ritm de creș
tere de 12.6 la sută, fiind prin
tre cele mai înalte din lume. 
(Aplauze puternice, entuziaste).

Agricultura noastră socialis
tă cooperatistă, în ciuda sece
tei din acest an, a reușit să dea 
recolte care să asigure aprovi
zionarea populației, să asigure 
nevoile industriei și să contri
buie într-o măsură însemnată 
’a dezvoltarea întregii econo
mii naționale. Asta înseamnă 
că agricultura noastră socialis
tă, formele noastre de organi
zate corespund situației din 
România și își demonstrează 
din plin eficiența. Oare toate 
acestea, tovarăși, pot să 
nemulțumească pe cineva ? 
Noi considerăm că. dimpotri
vă, rezultatele bune pe care le 
obține o țară socialistă în dez
voltarea sa sînt un motiv de 
mulțumire și de mîndrie pen
tru toate țările- socialiste. Și 
noi, poporul român, comuniș
tii romani, ne mîndrim cu re
zultatele celorlalte țări socia
liste, vorbim de ele cu bucu
rie, considerînd că ele sînt și 
rezultatele noastre — pentru 
că numai în măsura în care 
fiecare țară socialistă obține 
succese tot mai mari dovedim 
superioritatea socialismului, în
tărim forța sistemului mon
dial socialist. (Aplauze, urale). 
în același timp ne întristează 
și ne mîhnesc lipsurile, unele 
stări de lucruri negative care 
se ivesc la noi sau în alte țări 
socialiste. Aceasta pentru câ, 
în aceeași măsură, ele influen
țează asupra prestigiului so
cialismului asupra forței și in
fluenței sale în lume. Conside
răm de aceea că între țările 
socialiste e necesar să existe 
o strînsă colaborare și coope
rare, un larg schimb de ex
periență și întrajutorare tovă
rășească, care să dea posibili
tatea tuturor să învețe unii de 
la alții, să vadă fiecare ce are 
celălalt mai bun sau mai rău 
și să ia ceea ce consideră că 
se potrivește pentru nevoile 
dezvoltării sale. Considerăm 
însă că aceasta nu poate în 
nici un fel să ducă la ameste
cul în treburile altor state sau 
altor partide, la încălcarea 
dreptului fiecărui popor, al fie
cărui partid de a stabili mă
surile menite să asigure bunul 
mers al activității, construirea

(Continuare In pag. a IV-a)
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cu succes a socialismului. Noi 
avem încredere deplină că 
poporul fiecărei țări socialiste, 
sub conducerea partidului său 
comunist, va ști să asigure 
mersul înainte al socialismu
lui și comunismului și consi
derăm că orice amestec din 
afară constituie o piedică în 
calea spre socialism. (Aplauze, 
uraie). lată de ce partidul 
nostru, România, a manifes
tat o deosebită îngrijorare 
față de intrarea trupelor a 
cinci țări socialiste pe terito
riul Cehoslovaciei. Trebuie să 
spunem deschis, tovarăși, că nu 
aceasta este calea de ajutor 
internaționalist, că nu aceas
ta este calea întăririi priete
niei și solidarității internațio
nale. Prietenia nu se impune 
pe calea armelor. Prietenia 
este rezultatul voinței libere 
a fiecărei națiuni, prietenia 
este rezultatul unei colaborări 
deschise, frățești, care să se 
bazeze pe libera, libera și iar 
libera adeziune a întregului 
popor. Numai așa forța și u- 
nitatea țărilor socialiste vor fi 
de neînvins. (Aplauze furtu
noase, uraie).

Urmărim cu deosebită aten
ție tratativele care au loc la 
Moscova între conducătorii 
sovietici și președintele Re
publicii Socialiste Cehoslova
ce, Svoboda, și alți conducă
tori din Cehoslovacia, și am

La impresionanta adunare populară de la Sf. Gheorghe

în județul Harghita, 
sub semnul unității 

Indestructibile
Străbătînd satele mîndre 

Malnaș, Micfalău, Bicsad, în 
care mii de cetățeni îi salută 
cu dragoste pe conducătorii de 
partid și de stat, coloana de 
mașini ajunge la intrarea în 
județul Harghita.

Lîngă o poartă secuiască, 
împodobită cu crengi de brad 
și flori, oameni ai muncii din 
numeroase localități învecinate 
fac oaspeților o primire plină 
de însuflețire, manifestindu-și 
bucuria de a se întilni cu con
ducătorii partidului și statului. 
Un cald cuvin t de bun sosit 
este rostit de tovarășul Ladis- 
lau Bran is, prim-secretar al 
comitetului județean al P.C.R., 
președintele consiliului jude
țean popular. Datinile români
lor și secuilor se îngemănea
ză în tradiționala primire cu 
pîine și sare, cu colaci secu
iești. Florile oferite de tineri 
dau expresie acelorași senti
mente de atașament fierbinte 
față de partid, care își con
sacră toate eforturile binelui și 
prosperității oamenilor muncii 
din patria noastră, indiferent 
de naționalitate, asigură. în 
spiritul politicii naționale mar- 
xist-leniniste, dezvoltarea eco- 
nomico-culturală a tuturor re
giunilor țării.

în adevăr, drumul spre ora
șul reședință al județului, 
Miercurea Ciuc. ne oferă ima
ginea unor meleaguri în plină 
prosperitate. Privirile sînt a- 
trase de întinderi mănoase, 
chibzuit gospodărite. Vaste pă
duri creează industriei foresti
ere o pondere de 41 la sută în 
economia județului. în depre
siunea Ciucului. culturile de 
cartofi, beneficiind de condiții 
prielnice, ocupă mari terenuri, 
zeci de mii de hectare de pă
șuni și finețe asigură impor
tante posibilități de dezvoltare 
a zootehniei. în sfîrșit. Har
ghita este județul cu vestite 
stațiuni balneare, ca Borsec, 
Tușnad, Lacul Roșu, centre de 
puternic interes turistic. Toate 
acestea creează județului mari 
posibilități de dezvoltare.

O atmosferă de puternic en
tuziasm popular îi fntîmpină 
pe conducătorii de partid și de 

dori din toată inima să se 
ajungă la o soluție cît mai 
grabnică, care să creeze con
diții pentru activitatea parti
dului, a organelor de partid 
și de stat din Cehoslovacia, 
care să ducă la retragerea 
trupelor celor cinci state din 
Cehoslovacia și să asigure 
condiții ca poporul cehoslovac 
să-.și poată construi în liniște 
și in deplină independență 
viața nouă, socialistă. (Aplau
ze, uraie prelungite).

Există încă forțe imperia
liste puternice, care fără în
doială că nu au renunțat la 
planurile lor agresive, la pla
nurile lor de dominație a lu
mii. Pentru a face ca aceste 
planuri să nu izbutească este 
necesar să unim eforturile tu
turor țărilor socialiste, ale tu
turor partidelor comuniste și 
muncitorești. Oare dacă în loc 
să unim eforturile, acționăm 
în așa fel încît să se adîn- 
cească divergențele, servim 
cauza luptei împotriva impe
rialismului ? Fără îndoială că 
nu, tovarăși. Noi spunem și 
aici, așa cum am spus și la 
Brașov : sîntem ferm hotărîți 
să acționăm pentru a înlătu
ra tot ceea ce poate să înăs
prească relațiile dintre țările 
socialiste, pentru a contribui 
la întărirea unității țărilor so
cialiste. Știm că pe această 
cale avem de partea noastră 
adevărul, principiile marxist- 
leniniste și că, în pofida di
vergențelor care există, a în

stat pe străzile orașului 
Miercurea Ciuc.

După ce au străbătut princi
palele artere ale orașului, con
ducătorii de partid și de stat se 
opresc la fabrica de confecții 
din localitate, unde sînt întîm- 
pinați de colectivul de condu
cere al întreprinderii, de nu
meroși muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Tineri și tinere încon
joară pe conducătorii de partid 
și de stat și le înmînează bu
chete de flori. Directorul fabri
cii, Kovacs Andrei, ii invită 
pe oaspeți în holul principal al 
fabricii, unde a fost organi
zată o expoziție a principale
lor produse ale întreprinderii. 
Gazdele dau explicații in legă
tură cu producția acestei uni
tăți, cu sortimentele realizate 
și cu perspectivele de dezvol
tare. Conducătorii de partid și 
do stat sînt informați că tînăra 
întreprindere, creată în 1959, 
dezvoltată în ultimii ani, va fi 
completată în următorii ani cu 
un nou pavilion, care va per
mite dublarea actualei capaci
tăți de producție.

Tot aici li se prezintă oas
peților macheta unei viitoare 
întreprinderi a industriei noa
stre ușoare — fabrica de tri
cotaje din lînă, a cărei con
strucție a început recent în 
imediata apropiere a fabricii 
de confecții. Ministrul indus
triei ușoare. Alexandru Sen- 
covici, subliniază că viitoarea 
fabrică va avea o producție a- 
nuală de 2,5 milioane bucăți 
tricotaje și va intra parțial în 
funcțiune chiar de la sfîrșitul 
anului viitor.

Se vizitează în continuare 
principalele sectoare ale fa
bricii de confecții. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii între
prinderii fac o primire caldă 
oaspeților, ovaționîndu-i pe tot 
parcursul vizitei. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, îon Gheor
ghe Maurer și ceilalți condu
cători de partid și de stat se 
opresc la diferite locuri de 
muncă, se întrețin cu munci
torii. interesîndu-se de pro
blemele producției, de condi
țiile lor de viață. 

cordării de astăzi, vom reuși 
să realizăm această unitate. 
Vom face totul pentru aceas
ta. (Aplauze, uraie).

Am dori să fie aici, de față 
și reprezentanții altor țări so
cialiste, să vadă însuflețirea, 
să vadă voința unanimă a 
dumneavoastră și a întregului 
nostru popor de a nu admite 
nimic care să dăuneze unită
ții țărilor socialiste ; să vadă 
că poporul român, fără deose
bire de naționalitate, toți ce
tățenii României — români, 
maghiari, germani, de alte na
ționalități — sînt hotărîți să 
acționeze cu toată forța pen
tru a sprijini politica Parti
dului Comunist Român, a gu
vernului Republicii Socialiste 
România, care corespunde in
tereselor întregului popor, 
cauzei generale a socialismu
lui. (Aplauze vii, însuflețite, 
uraie îndelungi).

Dragi tovarăși,

Dați-mi voie, în încheiere, 
să vă mulțumesc pentru cal
dele manifestări de simpatie 
la adresa partidului și a 
guvernului, pentru sentimen
tele înflăcărate exprimate de 
tovarășii care au vorbit aici 
și să consider toate acestea ca 
o exprimare unanimă a încre
derii depline în partid și gu
vern, în politica sa marxist- 
leninistă. Vă asigur, tovarăși, 
că noi, acei cărora partidul și 
poporul ne-au încredințat 
munci de răspundere, ne-au

în încheierea vizitei, oaspeții 
au semnat în cartea de onoare 
a fabricii cuvinte de apreciere 
la adresa colectivului de mun
citori, felicitîndu-i pentru suc
cesele obținute pînă în prezent.

în aplauzele mulțimii, coloa
na mașinilor oficiale se în
dreaptă din nou spre centrul 
orașului, unde conducătorii de

Mitingul
de la Miercurea Ciuc

Mitingul a fost deschis de 
tov. BRANIȘ LADISLAV’, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Harghita, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular 
județean provizoriu.

Trăim astăzi o zi de mare 
bucurie. Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
este o cinste deosebită și un 
prilej de înaltă satisfacție pen
tru toți oamenii muncii din 
județul nostru.

îngăduiți-mi. scumpi oa
speți, ca. exprimînd sentimen
tele comuniștilor din județul 
Harghita, ale tuturor oameni
lor muncii,'români și maghiari 
care trăiesc pe aceste melea
guri ale României, să vă adre
sez fierbinți urări de bun sosit.

Vă mulțumim din toată ini
ma pentru că, în aceste zile, 
ați găsit răgaz să veniți în 
mijlocul nostru. Urmărim cu 
deplină aprobare activitatea 
intensă, neobosită a conduce
rii partidului și statului. Co
municatul ședinței comune a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Con
siliului 4e Stat și a guvernu
lui, cuvîntarea dumneavoastră 
scumpe tovarășe Ceaușescu, 
la mitingul cetățenilor Capita
lei, cuvîntare pătrunsă de înal
tă principialitate, înflăcărare 
și dîrzenie comunistă, au dat 
glas gîndurilor și sentimente
lor noastre. Sîntem fericiți că 
avem prilejul să vă transmi
tem prin viu grai dragostea 
nețărmurită ce o purtăm con
ducerii partidului, adînca re
cunoștință, respectul șl stima 
noastră profundă pentru mun
ca neobosită pe care o desfă- 

încredințat misiuni și sarcini 
mai mari în făurirea destine
lor poporului, ale patriei 
noastre, vă asigur că nu vom 
precupeți nimic, că ne vom 
face pînă la capăt datoria 
față de popor, față de patria 
noastră socialistă. (Aplauze, 
uraie furtunoase, îndelungi).

Vă urez din toată inima 
multe și mari succese în ac
tivitatea dumneavoastră, mul
tă sănătate și fericire. (Aplau
ze, uraie).

„Trăiască Covasna, trăiască 
Partidul Comunist Român !“ 
(Aceste cuvinte, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu le-a spus în 
limba maghiară).

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al partidului a 
fost în repetate rînduri în
treruptă de puternice uraie și o- 
vații. Miile de oameni adunați 
în piață, miile de români și 
maghiari formează împreună o 
singură familie care are un 
singur ideal — hotărîrea de a 
asigura necontenita înflorire a 
României socialiste, sub con
ducerea partidului iubit. Ma
rea adunare populară din ora
șul Sf. Gheorghe ia sfîrșit în 
îndelungi aclamații. Conducă
torii României socialiste răs
pund ovațiilor, răspund calde
lor semne de prietenie și cu
vintelor de salut — emoțio
nante mărturii ale celei mai 
pregnante realități a vieții 
noastre sociale, unitatea indes
tructibilă dintre popor și 
partid.

partid și de stat sînt așteptați 
de cetățenii orașului Miercurea 
Ciuc și de aproximativ 12 000 
de oameni ai muncii din îm
prejurimi. Are loc un însufle
țit miting — vibrantă expresie 
a unității tuturor oamenilor 
muncii din județ în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
Comitetului său Central.

șurați în fruntea partidului și 
statului pentru prezentul și 
viitorul națiunii noastre socia
liste, pentru demnitatea po
porului român, pentru suvera
nitatea și independența țării, 
pentru afirmarea cauzei socia
lismului în lume, pentru pace 
și prietenie între popoare, pen
tru viitorul comunist al ome
nirii. Vă încredințăm că orga
nizația județeană de partid, 
toți muncitorii, țăranii, inte
lectualii români și maghiari 
din județ nu cunosc țel mai 
înalt decît acela de a fi ostași 
credincioși ai partidului, cetă
țeni demni, constructori și a- 
părători neclintiți ai orînduirii 
noastre socialiste, ai patriei 
scumpe. România !

Am dovedit-o de-a lungul 
anilor construcției vieții noi, 
socialiste — o dovedim și în 
aceste zile strîns uniți în jurul 
partidului și guvernului. Sîn
tem hotărîți să ne înzecim e- 
forturile spre a dobîndi noi 
succese în munca noastră paș
nică pentru întărirea patriei și 
consolidarea, pe această cale, 
a forței și influenței socialis
mului în lume. Sîntem mîndri 
că la temelia politicii externe 
a României se află prietenia și 
alianța cu țările socialiste fră
țești, grija consecventă pentru 
dezvoltarea colaborării multi
laterale cu toate statele socia
liste, pentru întărirea unității 
sistemului mondial socialist. 
Aprobăm pe deplin Declarația 
Marii Adunări Naționale cu 
privire la principiile de bază 
ale politicii externe a Româ
niei, singurele corespunzătoa
re spiritului internaționalismu
lui proletar, singurele în mă
sură să asigure climatul favo
rabil prieteniei, înțelegerii și 
colaborării între toate po 
poarele.

Așa cum subllniazi parti

ta tribuna mitingului din orașul Sf. Gheorghe

dul, așa cum ne educă el și 
așa cum gîndim și simțim și 
noi, toți fiii acestui pămînt, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități de pe cu
prinsul României, avem a- 
celeași destine și aceleași nă
zuințe. Muncim cu sîrguință 
și hărnicie spre a înfăptui po
litica partidului, a dezvolta 
potențialul economic al țării, 
pentru a face viața poporului 
tot mai frumoasă, mai îmbel
șugată. Nu există în țara noas
tră nici un fel de discriminări 
între români, maghiari, ger
mani ori alte naționalități. 
Drepturile și îndatoririle cetă
țenești sînt aceleași pentru 
toți. Bucuriile le trăim îm
preună, iar greutățile le în
fruntăm și le învingem îm
preună. Tot ce se face în țara 
noastră este spre binele și fe
ricirea întregului popor. Ne 
spunem cuvîntul deopotrivă în 
toate problemele vitale ale ță
rii. în toate aceste realități ale 
vieții noastre își găsesc oglin
dire politica științifică a parti
dului, rezolvarea în spirit 
marxist-leninist a problemei 
naționale, profundul democra
tism al orînduirii noastre so
cialiste.

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
raporta conducerii de partid și 
de stat că muncitorii, țăranii 
cooperatori, intelectualii, toți 
oamenii muncii din județ 
muncesc cu abnegație pentru 
a înfăptui în mod exemplar 
mărețele sarcini trasate de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a partidului, 
că sînt hotărîți să nu-și pre
cupețească forțele pentru a în
deplini cu cinste și în acest an 
sarcinile ce le revin, aducîn- 
du-ne astfel contribuția la dez
voltarea și înflorirea Republi
cii noastre socialiste. Animați 
de înalte sentimente patriotice, 
oamenii muncii din întreprin
derile industriale ale județului 
au îndeplinit în primele șapte 
luni ale acestui an planul la 
producția globală în proporție 
de 101 la sută, la producția 
marfă vîndută și încasată în 
proporție de 102 Ia sută. A fost 
realizată peste prevederile de 
plan o producție în valoare de 
14 milioane lei, iar la prețul 
de cost, în primul semestru 
s-au obținut economii de a- 
proape 7 milioane lei. Cu a- 
celași avînt și hărnicie au 
muncit și lucrătorii din agri
cultura județului. Recolta de 
cereale este în general bună ; 
ne îngrijim să o strîngem la 
timp și să o înmagazinăm în 
cele mai bune condiții, pentru 
a îndeplini integral obligațiile 
care le avem față de stat. Se 
prevede o producție bună de 
cartofi și sfeclă de zahăr ; vom 
organiza recoltarea acestor 
produse în cele mai bune con
diții, pregătirea producției a- 
gricole a anului viitor. Secto
rul zootehnic al unităților de 
stat și cooperatiste este și el 
în continuă dezvoltare. Ne 
preocupăm de asigurarea unor 
condiții bune de iernare pen
tru animale. Zeci de mii de 
cetățeni aduc o contribuție 
entuziastă la înfrumusețarea 
și buna gospodărire a orașelor 
și satelor județului.

Prin grija partidului și gu
vernului, județului nostru i se 
deschid perspective minunate 
de dezvoltare, care ne însufle- 
țese în munca pentru obține

rea unor rezultate superioare, 
în orașul Miercurea Ciuc a 
început construcția unei noi 
unități industriale, fabrica de 
tricotaje. La Odorheiul Secu
iesc va intra în curînd în func
țiune fabrica de ață. Sînt în 
curs de dezvoltare și moderni
zare diferite unități industria- 
le din județ. Numai în acest 
an se vor da în folosință a- 
proape 1 000 de apartamente 
și o serie de obiective social- 
culturale. Conform propuneri
lor preliminare pentru dezvol
tarea economică și social-cul- 
turală de perspectivă, se pre
vede ca pînă la sfîrșitul 
anului 1980 să fie inves
tite în economia județului 
peste 20 miliarde lei. Permi- 
teți-mi, dragi tovarăși, să ex
prim mulțumirile noastre pro
funde conducerii de partid și 
de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru a- 
ceastă minunată preocupare 
de a se asigura avîntul și în
florirea tuturor regiunilor 
țării.

Vă încredințăm, dragi tova
răși, că organizația județeană 
de partid, toți oamenii mun
cii din acest județ, strîns uniți 
în jurul Comitetului Central, 
vom ști să îndreptățim încre
derea și grija ce ne-o purtați, 
ne vom consacra toate efortu
rile, străduința și pasiunea 
pentru a înfăptui neabătut, 
exemplar, sarcinile stabilite 
de partid și de stat, pentru 
înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională a 
partidului, pentru înflorirea 
patriei și fericirea poporului1 
Să trăiți, dragi tovarăși con
ducători ai partidului și 
statului, scumpe tovarășe 
Ceaușescu I Vă dorim mulți 
ani, sănătate și putere de 
muncă, spre binele poporului 
nostru, al României socialiste !

A luat apoi cuvîntul tovară
șul DUMITRU LUCA, maistru 
miner Ia întreprinderea minie
ră Bălan.

Permiteți-mi, ca în numele 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la întreprinde
rea minieră Bălan să vă adre
sez din inimă tradiționalul 
salut al minerilor: „Noroc 
bun !", precum și urarea „Bine 
ați venit în mijlocul nostru!“. 
Sosirea dumneavoastră ne um
ple inimile de o nemărginită 
bucurie. Vreau să vă asigur pe 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, conducerea de 
partid și de stat, că sîntem 
hotărîți să răspundem cinstei 
ce ne-o faceți prin rezultate și 
mai bune în munca noastră 
de zi cu zi, dînd patriei cît 
mai mult minereu cuprifer 
peste plan. Așa m-au împuter
nicit tovarășii mei de muncă 
să vă încredințez — și noi sîn
tem hotărîți să ne respectăm 
cuvîntul ,dat. Vă raportez că și 
pînă acum am obținut rezul
tate bune. Planul producției 
globale pe șapte luni l-am 
realizat în proporție de 100,1 
la sută, planul producției mar
fă, vîndută și încasată, în pro
porție de 100,2 la sută, iar la 
productivitatea muncii am 
realizat o creștere față de plan 
de 3,3 la sută.

în așezarea noastră minieră 
trăiesc și muncesc înfrățiți 
peste 7 000 de oameni ai mun
cii _ români, maghiari șl de 
alte naționalități. Paralel cu 
eforturile în producție, cău
tăm să ne aducem contribuții, 

pe măsura puterilor noastre, la 
înfrumusețarea localității, la 
buna gospodărire a locuințe
lor, a dotărilor social-cultura- 
le. Prin grija partidului la noi 
s-au construit în ultimii ani 
numeroase blocuri de locuin
țe ; iar pînă la sfîrșitul aces
tui an urmează să se mai dea 
în folosință încă 320 de apar
tamente. S-au construit, de a- 
semenea, o școală generală cu 
16 săli de clasă, un club, ma
gazine, dispensar. Toate aces
tea fac ca viața noastră, a mi
nerilor, să fie mereu mai bună, 
mai frumoasă. Mă folosesc de 
acest prilej pentru a vă trans
mite mulțumirile noastre, ale 
familiilor de mineri, pentru 
grija pe care partidul și statul 
nostru o manifestă față de 
dezvoltarea întreprinderii noa
stre miniere și a orașului 
Bălan.

Stimați tovarăși,

Pe noi, ca și pe întregul 
nostru popor, ne-au întristat 
mult recentele evenimente din 
Cehoslovacia frățească. Apro
băm întru totul poziția adop
tată de conducerea noastră de 
partid și de stat și ne expri
măm solidaritatea frățească cu 
muncitorii, cu întregul popor 
cehoslovac. Nădăjduim că prin 
discuțiile de la Moscova se va 
ajunge la retragerea trupelor, 
se va asigura poporului ceho
slovac posibilitatea de a-șl 
continua nestingherit munca 
de construire a socialismului. 
Așa cum ne învață partidul, 
vom face tot ce depinde de 
noi pentru a contribui la în
tărirea prieteniei cu popoarele 
țărilor socialiste frățești, cu 
toate forțele luptătoare împo
triva imperialismului, pentru 
progres și pace.

Vă mulțumesc încă o dată 
în numele tovarășilor mei pen
tru vizita pe care ne-o faceți 
și vă asigurăm, dragi oaspeți, 
de înaltul nostru devotament 
față de cauza partidului. (A- 
plauze).

A luat apoi cuvîntul profe
sorul EIGEL ERNO, directorul 
Liceului din Miercurea Ciuc.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele intelectualității din 
județul Harghita, să-mi 
exprim marea bucurie șl sa
tisfacție pentru acest fericit 
moment al vizitei iubiților 
noștri conducători de partid 
și de stat, în frunte cu secre
tarul general al Comitetului 
Central al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Asemenea întîlniri constituie 
pentru noi toți nu numai 
ocazii de profunde învățămin
te, ci și adevărate sărbători, 
prilejuri de manifestare a sen
timentelor de dragoste nemăr
ginită față de partid, față de 
conducerea sa încercată. Sîn
tem preocupați cu toții de 
munca noastră închinată feri
cirii poporului, înfloririi scum
pei noastre patrii, România 
socialistă. Pătrunși de senti
mentul înaltei răspunderi față 
de partid și popor, față de 
generațiile actuale și viitoare, 
facem tot ce ne stă în putință 
pentru îndeplinirea exemplară 
a tuturor îndatoririlor ce ne 
revin. Ni s-a încredințat nobila 
misiune de a educa tînăra 
generație în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste, al umanis- 
mulul socialist, în spiritul 
dreptății șl echității sociale 

de care este pătrunsă politica 
partidului nostru, în spiritul 
patriotismului și internaționa
lismului proletar. Vă asigurăm 
că nu ne vom cruța forțele și 
energia pentru a ne îndeplini 
cu cinste aceste îndatoriri, ast
fel ca elevii educați de noi, 
tinăra generație, să devină 
constructori de nădejde ai 
vieții noi, ai societății comu
niste în patria noastră.

Mă folosesc totodată de a- 
cest prilej spre a arăta că în 
aceste zile am urmărit cu 
consternare, alături de între
gul nostru popor, desfășurarea 
evenimentelor din Cehoslova
cia. Aprobăm și sprijinim, în 
unanimitate poziția principială, 
profund internaționalistă, a 
partidului și statului nostru, 
care din primul moment a 
subliniat necesitatea de a se 
găsi acestei crize o soluție con
structivă, a arătat că nu est» 
prea tîrziu pentru a se asigu
ra triumful rațiunii, șl-a ex
primat încrederea în singura 
metodă de acțiune justă _
metoda tratativelor tovără
șești. Este încă un motiv ca 
să ne exprimăm deplina ade
ziune la principiile politicii 
externe a partidului și guver
nului.

Tuturor ne este scumpă li
bertatea cucerită cu sîngele 
celor mai buni fii ai poporului 
nostru., Din moși strămoși, ro
mâni și maghiari, ne-gm apă
rat, uniți, dreptul de a fi stă- 
pîni la noi acasă. Vom faoe a- 
ceasta cu atît mai mult acum, 
cind avem în frunte un con
ducător încercat și devotat, 

\ Partidul Comunist Român, 
care ne conduce cu mînă 
sigură pe calea desăvîr- 
șirii construcției socialiste. 
Dragostea față de patrie, 
partid și popor, față de tradi
țiile glorioase ale înaintașilor 
— luptători pentru progres so
cial, pentru înfrățire naționa
lă — este un sentiment pro
priu fiecăruia dintre noi, ro
mâni, maghiari, germani sau 
de alte naționalități. Cu toții 
sîntem hotărîți să facem pa
tria noastră mereu mai fru
moasă, mai bogată, s-o apă
răm cu arma în mînă, dacă 
va ft vreodată nevoie, împo
triva unei agresiuni imperia* 
liste, să luptăm pentru cauza 
socialismului și păcii în lume, 
tn acest spirit înțelegem să ne. 
facem datoria de educatori ai 
tinerei generații, să sădim în 
conștiința ei sentimentul sfînt 
al patriotismului și internațio
nalismului proletar.

Vă asigurăm, dragi tovarăși, 
pe dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că alături de intelectualii din 
întreaga țară, și noi, cei din 
județul Harghita, români și 
maghiari, strîns uniți în ju
rul partidului, al Comitetului 
său Central, ne vom consacra 
toate forțele înfloririi patriei, 
cauzei socialismului și a pă
cii, vom înfăptui cu hotărîre 
neabătută politica înțeleaptă 
a partidului nostru, a condu
cerii sale pe care o înconju
răm cu dragostea și încrede
rea noastră nemărginită.

A luat apoi cuvîntul 
în limba maghiară tova
rășul MOLNAR IMRE, preșe-

(Continuare In pag. a V-a)
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT

Conducătorii de partid fi de stat sînt înconjurați cu deosebită dragoste de către locuitorii ora
șului Miercurea Ciuc

(Urmare din pag. a IV-a)
dintele cooperative! agricole 
de producție din Tușnad.

Este o mare cinste pentru 
imine și un prilej de nemărgi
nită bucurie să pot transmite, 
în numele meu și al coopera
torilor din acest județ, cele 
mai călduroase mulțumiri 
conducerii partidului nostru, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru eforturile 
depuse cu atîta abnegație de 
partid în slujba mâfrelui țel 
al transformării României în- 
tr-o țară înfloritoare, cu o 
înaltă civilizație socialistă. Cu 
toată convingerea sînt de a- 
cord cu politica partidului, 
căci aceasta, așa cum ne ara- 
•uă însăși viața, a fost și este în
dreptată spre binele oamenilor 
muncii, spre înflorirea națiu
nii noastre socialiste și. în 
același timp, răspunde intere
selor cauzei socialismului în 
lume.

Noi. secuii, datorăm deplină 
recunoștință Partidului Comu
nist Român, deoarece, ca ur
mare a eforturilor sale per
manente în vederea rezolvării 
problemei naționale pe baze 
marxist-leniniste. ne bucurăm 
de drepturi egale cu ale tu
turor celorlalți cetățeni ai ță
rii, la muncă. în învâtămînt. 
în întreaga viață socială. U- 
măr la umăr. în deplină fră
ție. trăim și muncim pentru 
înfăptuirea obiectivelor fixate 
de Congresul al IX-lea al 
partidului nostru.

Ca lucrători ai agriculturii 
socialiste, acordăm toată pre
țuirea realizărilor în domeniul 
industrializării țării, datorită 
cărora avem la dispoziție 
echiDament tot mai modern si 
posibilitatea de a folosi mij
loace chimice eficiente pentru 
a face tot mai roditor pămîn- 
tul ce-1 muncim. Continua 
perfecționare a metodelor de 
conducere, de organizare și 
planificare în agricultură, a 
modului de retribuție contri
buie, de asemenea la crește
rea forțelor noastre pentru 
obținerea de recolte' tot. mai 
mari, liste decizia noastră fer
mă ca, alături de folosirea ra-

Cuvîntarea 
tovarășului 

Vasile Patilineț
Tovarășî.

Permiteți-mi să-mi exprim 
deosebita mea satisfacție pen
tru că mi s-a creat posibilita
tea să particip; în prezența iu
bitului nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul parti
dului nostru, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer și a celor
lalți tovarăși, la această înăl
țătoare și însuflețitoare adu
nare populară a populației 
din județul Harghita. (Aplau
ze).

Aș dori să subliniez că țara 
întreagă, toți oamenii muncii 
trăiesc momentul, văd cum se 
aplică în practică hotărîrile 
Congresului al IX-lea al par
tidului, ale Conferinței Națio
nale, precum și hotărîrile ple- 

țională a mijloacelor tehnico 
materiale asigurate de statul 
nostru socialist, să sporim ca
pacitatea de producție a co
operativei noastre prin inves
tiții proprii, să gospodărim 
cu cea mai mare pricepere a- 
vuția noastră primordială — 
pămîntul.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum ne îndreptățesc să credem 
că vom îndeplini obiectivele 
fixate de partid în domeniul 
dezvoltării agriculturii, asigu- 
rînd proporții corespunzătoare 
între principalele ramuri de 
producție — cultura plantelor 
și zootehnie — iar în dome
niul producției marfă să 
sporim veniturile prin specia
lizare. Anul trecut, la 100 de 
hectare am obținut venituri în 
bani de 220 000 de lei. mai a- 
les de la cartofi și sfeclă de 
zahăr. Recoltele noastre medii 
cresc continuu. Față de 1962 
am obținut la hectar cu 300 kg 
mai mult grîu, 10 000 kg mai 
mulți cartofi. 6 000 kg mai 
multă sfeclă de zahăr și 600 
litri mai mult lapte la vacă 
furajată. Obținînd pe o supra
față de 530 hectare o recoltă 
medie de peste 21 400 kg car
tofi, am putut vinde fondului 
centralizat al statului peste 
6 400 tone cartofi. în valoare 
do 4 436 000 lei. în acest an 
prin măsurile luate, prin mun
ca harnică a membrilor coope
rativei, vom depăși obiectivele 
noastre de plan, atît în dome
niul producției, cit și al valo
rificării.

Acestea sînt preocupările 
noastre, consacrate, după cum 
se vede, muncii pașnice, con
strucției socialiste. în acest 
fel, ne aducem și noi picătura 
de contribuție la marele izvor 
al înfloririi patriei, al întări
rii ei și al creșterii forțelor 
socialismului. Dorim, cu acest 
prilej, să asigurăm conducerea 
partidului nostru, pe tovarășul 
Ceaușescu personal, că vom 
munci în continuare cu sîrg, 
neobosiți pentru înflorirea pa
triei noastre — România so
cialistă.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R.

narelor Comitetului Central 
care au avut loc în cursul a- 
nului trecut și al acestui an.

Se poate spune că ultimii 
ani, ca și acest an, au fost 
bogați în evenimente politice 
și sociale pentru viața și acti
vitatea întregului nostru po
por. (Aplauze).

Măsurile de perfecționare a 
tuturor domeniilor de activi
tate sînt expresia cerințelor o- 
biective ale dezvoltării socie
tății noastre și în același timp 
reflectă aplicarea în mod crea
tor, în condițiile țării noastre, 
a teoriei marxist-leniniste de 
către partidul nostru, de 
către conducerea sa. Ca rezul
tat al acestor măsuri se poate 
spune eu certitudine că mer

gem înainte cu pași tot mai 
rapizi, într-un ritm tot mai 
mare. în toate domeniile dg ac
tivitate, în economie, în agri
cultură, în creșterea nivelului 
de trai, material și cultural. 
Caracteristic pentru rezulta
tele pe care le-am obținut în 
această perioadă, este faptul 
că politica înțeleaptă, justă a 
partidului nostru* a cuprins 
masele oamenilor muncii din 
țara noastră, devenind o mare 
forță în stare să ducă la înde
plinirea tuturor sarcinilor care 
stau în fața noastră. Caracte
ristic este, de asemenea, că 
masele populare participă tot 
mai activ la conducerea trebu
rilor obștești (Aplauze). Dez
voltarea democrației socialiste 
care a urmat îndeosebi după 
Congresul al TX-lea și Con
ferința Națională a partidului 
a determinat o participare 
largă a tuturor păturilor popu
lației din țara noastră la viața 
socială. Ați fost și sînteți mar
tori : toate hotărîrile partidu
lui, ale Marii Adunări Națio
nale înainte de a fi adoptate 
s-au aprobat., s-au dezbătut 
larg de către masele de oame
ni ai muncii.

Un rezultat al politicii juste 
a partidului nostru este și 
faptul că forța maselor popu
lare reflectă și frăția dintre 
poporul român și populația 
maghiară, și ceilalți cetățeni 
de alte naționalități care locu
iesc în țara noastră. Ei s-au 
înfrățit într-un mănunchi, în- 
tr-o uriașă forță care este de 
neclintit. înfrățirea poporului 
român și a naționalităților 
conlocuitoare este o forță con
știentă. liber consimțită. A- 
ceastă unitate are vechi tradi
ții în istoria noastră, atît în 
lupta împotriva exploatării, cit 
și în lupta pentru preluarea 
puterii și construcția socialis
mului. Astăzi, oamenii muncii 
din țara noastră, indiferent 
de naționalitate, s-au unit 
strîns în jurul partidului nos
tru, în jurul Comitetului Cen
tral și al tovarășului Ceaușescu 
și îndeplinesc cu succes toate 
sarcinile care le revin. (Aplau
ze).

Rezolvînd în țara noastră 
problema națională, acordînd 
tuturor, fără deosebire, drep
turi egale. partidul nostru 
pune la baza politicii sale 
ideologia marxist-leninistă. De 
la această ideologie el a por
nit și pornește în contribuția 
pe care o dă spre rezolvarea 
problemelor din mișcarea 
muncitorească. De pe această 
poziție conducerea partidului 
nostru a luat și atitudinea pe 
care o cunoașteți în legătură 
cu situația din Cehoslovacia, 
prin cuvîntul tovarășului 
Ceaușescu, după plenara Co
mitetului Central. De aseme
nea, Declarația Marii Adu
nări Naționaie reflectă în- 
trutctul această poziție con
secventă, de care partidul 
nostru a dat întotdeauna do
vadă. Și în viitor să continuăm 
cu toate forțele să ne facem 
toți datoria, la locul nostru de 
muncă, să contribuim la în
deplinirea sarcinilor atît de 
mărețe care stau în fața par
tidului nostru.

în încheiere, urez locuitori
lor din Harghita, multă sănă
tate. succese în munca lor, fe
ricire lor și familiilor lor.

Trăiască Partidul Comunist 
Român, Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Urările 
au fost rostite în limba ma
ghiară).

Primit cu vil și înde
lungi aplauze, a luat apoi 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

Dați-<ni voie să încep prin 
a vă transmite dv., tuturor lo
cuitorilor orașului Miercurea 
Ciuc și județului Harghita, un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialis
te România. (Aplauze, urale 
îndelungate).

De asemenea, dați-mi voie, 
deoarece nu am putut veni la 
constituirea județului dv. și 
nici de atunci nu am avut po
sibilitatea să vin pe aici, să fe
licit pe toți locuitorii județului, 
să vă felicit pe dv., cei din 
Miercurea Ciuc, care trăi ți în 
capitala județului, și să vă do
resc multe și multe succese în 
activitatea dv. (Aplauze, urale 
însuflețite).

în cadrul preocupărilor con
ducerii noastre de partid și de 
stat pentru înfăptuirea marilor 
sarcini care ne stau în față în 
opera de construcție socialistă 
a fost încetățenită, ca o prac
tică permanentă, consultarea 
cu oamenii muncii din între
prinderi, din sate, din insti
tuții, din diferitele localități 
ale patriei noastre pentru ca, 
împreună, să stabilim cum șă 
acționăm mai bine pentru a 
asigura mersul înainte tot mai 
hotărît al patriei noastre pe 
calea bunăstării. (Aplauze, u- 
rale puternice). Vizita noastră 
în orașul și județul dv se în
scrie în cadrul acestor preo
cupări. Trebuie să remarc cu 
satisfacție că în scurtul timp 
în care am vizitat o întreprin
dere din orașul dv., în cele ex
puse aici de tovarășii care au 
luat cuvîntul, a reieșit că ora
șul dv.. județul dv se înscriu 
cu rezultate bune în realizarea 
sarcinilor planului pe anul a- 
cesta, atît în industrie, cît și 
în agricultură, că prin activi
tatea. prin succesele pe care 
le-ați obținut aduceți un aport 
însemnat la înflorirea genera
lă a patriei noastre, la ridica
rea ei pe culmi tot mai înalte 
de progres și de civilizație. 
Dați-mi voie să vă felicit pen
tru rezultatele pe care le-ați 
dobîndit pînă acum în activi
tatea dv. (Aplauze, urale).

Cu toții ne mîndrim de fap
tul că patria noastră a reușit 
în anii construcției socialiste 
să facă pași uriași pe drumul 
industrializării, al unei agri
culturi moderne, al dezvoltării 
științei, culturii, invățămîntu- 
lui, că bunăstarea întregului 
nostru popor crește zi de zi. 
Cu toții ne mîndrim cu faptul 
că, aplicînd consecvent politi
ca marxist-leninistă, în Româ
nia a fost rezolvată în mod 
just problema națională, că 
toți cetățenii României se bu
cură de posibilități egale în 
toate domeniile de activitate, 
sînt cetățeni cu aceleași drep
turi, cu aceleași îndatoriri, și 
împreună realizează tot ceea 
ce există, împreună își făuresc 
destinul în societatea socialis
tă, își făuresc viitorul de aur, 
comunismului. (Aplauze înde
lungate, urale).

Localitățile locuite de secui
me, ca și alte localități ale 
României, erau printre cele 
mai rămase în urmă din punct 
de vedere al dezvoltării in
dustriale. în anii socialismu
lui s-au obținut unele rezul
tate în această direcție, dar 
trebuie să spunem cinstit, nu 
s-a făcut încă prea mult. în 
cadrul actualului cincinal, în 
secuime — deci și în orașul 
și în județul dv. — se vor 
construi 10 întreprinderi noi, 
ceea ce va face ca viața se
cuilor, nivelul general al ac
tivității economice și sociale 
din această parte a țării noas
tre să se transforme radical. 
Industrializarea regiunilor lo
cuite de secui este o expre
sie a justeții politicii de in
dustrializare socialistă a parti
dului nostru, dar, totodată, o 
dovadă a justeții politicii na
ționale a Partidului Comunist 
Român. Noi considerăm că nu 
poate exista cu adevărat ega
litate în drepturi, nu se poa
te considera rezolvată proble
ma națională dacă nu sînt asi
gurate condiții materiale — in
dustrializare, dezvoltarea a- 
griculturii, înflorirea științei și 
culturii. (Aplauze puternice, u- 
rale). Numai creînd o indus
trie puternică, modernizînd a- 
gricultura pe toate meleagurile 
patriei asigurăm ca într-ade- 
văr cetățenii României, fie că 
sînt români, fie că sînt ma
ghiari, fie că sînt germani sau 
de alte naționalități, să se 
bucure din plin de tot ceea 
ce poate da civilizația aocia- 
lietă. In aceasta constă, în pri

mul rînd. realizarea în fapt a 
deplinei egalități între oameni, 
fără deosebire de naționalita
te, aceasta înfăptuiește parti
dul nostru comunist, în aceas
ta constă politica națională, 
marxist-leninistă a partidului 
nostru. (Aplauze., urale însu
flețite).

O dată cu dezvoltarea bazei 
materiale înfloresc în întrea
ga țară știința, cultura, învă
țământul. Se ridică nivelul ge
neral de cultură, de conștiin
ță al poporului. în orice lim
bă — română, maghiară, ger
mană — conținutul culturii 
este același. Dorința de a ne în
suși tot ceea ce au creat mai 
bun civilizația omenească și 
știința modernă, avansate, este 
aceeași în oricare limbă. Parti
dul nostru pornește de la ideea 
că trebuie să facem astfel ca 
cetățenii patriei noastre să 
poată avea acces la cuceririle 
științei folosind limba pe câre 
o cunosc cel mai bine. Tot
odată să așezăm și în viitor îa 
baza întregii însușiri a -științei 
și culturii principiile materia
lismului dialectic și istoric, 
armă ideologică a clasei mun
citoare, teorie care asigură pro
gresul întregii omeniri. (A- 
plauze puternice).

Noi pornim de la necesita
tea ca oamenii muncii, toți ce
tățenii patriei să poată folosi 
din plin toate instituțiile exis
tente în societatea noastră în 
modul cel mai accesibil și de
mocratic. Prin aceasta, creăm 
condiții de manifestare cu si
de vărat egale tuturor capaci
tăților poporului nostru, ale 
fiecărui membru al societății. 
Nu există, și nu trebuie admi
să nici jn viitgr. undeva, vreo 
îngrădire de vreun fel sau al
tul. fiecare cetățean al patriei 
noastre are posibilitatea să 
desfășoare orice activitate, în 
raport cu cunoștințele, cu pri
ceperea sa. Un singur lucru 
trebuie să cerem fiecăruia: de 
a învăța pentru că fără aceas
ta nu se poate realiza con
strucția unei societăți avan
sate. Se cer, de asemenea, fie
căruia devotament nemărginit 
pentru ideologia noastră mar
xist-leninistă. încredere nestră
mutată în justețea cauzei noa
stre. credință neștirbită față de 
cauza poporului, față de pa
tria noastră comună, România 
socialistă. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Știm că în activitatea noas
tră au fost și mai sînt lipsuri. 
Mai avem încă un drum lung 
de parcurs pentru a putea 
spune cu deplină satisfacție 
că am realizat socialismul așa 
cum l-am gîndit și îl gîndim, 
socialismul care asigură posi
bilități nelimitate de viață și 
manifestare a omului atît din 
punct de vedere material, cît 
și spiritual. Dar mergem pe 
acest drum, avem tot ce ne 
trebuie pentru a înfăptui 
acest ideal. Avem o li
nie politică justă, avem un 
partid comunist încercat care 
călăuzește poporul nostru spre 
acest țel, avem un popor mi
nunat, unit în jurul partidu
lui și guvernului, care înfăp
tuiește neabătut politica de 
construcție socialistă, de fău
rire a bazelor comunismului 
în România. (Aplauze și u- 
rale furtunoase).

Cunoașteți orientarea Con
gresului al IX-lea, a Confe
rinței Naționale de a perfec
ționa activitatea noastră eco
nomică și socială, metodele 
și formele de conducere, de 
a lărgi continuu democrația 
noastră socialistă care să per
mită participarea activă a tu
turor cetățenilor patriei la ela
borarea și înfăptuirea politicii 
partidului nostru. Partidul 
consultă, pune în fața po
porului cele mai importante 
hotărîri ale sale, pentru că 
numai în măsura în care po
porul își însușește aceste ho
tărîri ele devin o forță activă 
în stare să asigure mersul 
nostru înainte. în aceasta 
constă cea mai înaltă formă 
de democrație socialistă și 
noi sîntem ferm hotărîți s-o 
perfecționăm și s-o lărgim 
necontenit. O dovadă a lărgi
rii democrației noastre, a 
participării active a poporu
lui la întreaga viață a patriei 
este și hotărîrea plenarei C.C. 
de constituire a gărzilor pa
triotice formate din muncitori, 
țărani și intelectuali fără deo
sebire de naționalitate. Aceas
ta înseamnă a înarma po
porul, care își făurește 
destinul, așa cum dorește el. 
(Aplauze puternice, urale pre
lungite).

în activitatea noastră acor
dăm o atenție deosebită cola
borării și cooperării cu țările 
socialista, fiind oonștienți că 

succesul în înfăptuirea orîn- 
duirii noi este asigurat numai 
prin strînsa unitate și colabo
rare a tuturor țărilor socialis
te. Noi ne preocupăm con
tinuu să facem ca această co
laborare să fie tot mai strîn- 
să, dar în același timp consi
derăm că trebuie să veghem 
continuu și să acționăm ca re
lațiile dintre țările noastre să 
fie un model pentru întreaga 
omenire, care să dovedească 
superioritatea orînduirii socia
liste și în domeniul relațiilor 
dintre state. De aceea, aceste 
lelații trebuie să se bazeze pe 
egalitate deplină în drepturi 
între toate statele socialiste, 
pe respect, independență și 
suveranitate, pe neamestec în 
treburile interne, pe interna
ționalism. Numai astfel aceste 
relații vor fi de neînvins, vor 
asigura unitatea de nezdrunci
nat a sistemului mondial so
cialist. (Aplauze prelungite, 
urale).

Nu este un secret pentru ni
meni că între țările socialiste 
există o serie de divergențe. 
Din păcate aceasta nu servește 
socialismului, nu servește sis
temului mondial socialist, ci, 
dimpotrivă. îi aduce daune. 
De aceea noi considerăm că 
trebuie să acționăm cu toată 
hotarîrea pentru a lichida cit 
mai iute această stare de lu
cruri. pentru ca sub nici o for
mă deosebirile de păreri față 
de o problemă sau alta să nu 
afecteze relațiile dintre ță
rile socialiste. Noi am privit 
și privim cu mare îngrijorare 
evenimentele din Cehoslovacia, 
faptul că s-a recurs la intra
rea trupelor unor țări socia
liste în Cehoslovacia. Oricum 
am spune, tovarăși, nu poate 
exista nici o justificare pentru 
această acțiune. Noi am vizi
tat Cehoslovacia, am discutat 
cu conducătorii cehoslovaci, 
ne-am întîlnit cu poporul ce
hoslovac, așa cum ne întîlnim 
cu dumneavoastră acum. I-am 
ascultat pe tovarășii cehi, 
ne-au ascultat, și trebuie să vă 
spun că n-am putut decît să 
constatăm atașamentul deplin 
al poporului față de partid și 
guvern, față de conducerea sa, 
față de Svoboda, de Dubcek, 
de Cernik. Ne-am întors cu 
convingerea câ poporul ceho
slovac merge pe un drum just 
și că are suficiente forțe ca să 
asigure construirea socialismu
lui în țara sa, sub conducerea 
partidului. De aceea i-am urat 
tot succesul în această operă. 
(Aplauze, urale). Trebuie să 
înțelegem, tovarăși, că dacă 
am fi constatat altceva nu 
ne-am fi sfiit să o spunem. 
Cunoașteți că nu e în felul 
nostru să mușamalizăm sau că 
spunem ceea ce nu am văzut, 
ceea ce nu sîntem convinși că 
este adevărat. Este în firea 
partidului nostru, ca a tuturor 
comuniștilor de altfel, de a 
spune întotdeauna adevărul, de 
a arăta și ce este bun și ce e 
r^u-w putem spune că to
varășii cehoslovaci nu au avut 
greutăți. Au vorbit ei despre 
ele, ni le-au arătat și au ară
tat și cum se gîndesc să în
vingă aceste greutăți. Dar oare 
unde nu sînt greutăți ? Și noi 
avem greutăți. Și noi am criti
cat multe stări de lucruri din 
trecut și le-am criticat deschis 
în fața poporului, dar asta nu 
a slăbit partidul, nu a slăbit 
încrederea poporului în partid. 
Dimpotrivă, aceasta a fost și 
este o dovadă că partidul nos
tru e hotărît să acționeze ca 
stările de lucruri negative din 
trecut să nu se mai repete în 
țara noastră, că vom asigura 
ca socialismul să devină tot 
mai perfecționat, ca fiecare ce
tățean să poată, ca om liber al 
societății socialiste, să-și spună 
părerea fără frică de a i se 
întîmpla ceva, cum a fost din 
păcate și la noi în trecut. Asta 
au pornit să facă și tovarășii 
cehoslovaci. Și ce e rău în a- 
ceasta. tovarăși, ce e rău în do
rința de a construi o societate 
mai dreaptă, mai bună, în care 
omul să fie om, să fie respec
tat ca om. Doar acesta este 
idealul socialismului și comu
nismului. Noi construim so
cialismul pentru om, în centrul 
întregii politici este omul, și 
atunci omului trebuie să-i 
creăm toate condițiile ca în- 
tr-adevăr să se bucure din plin 
de beneficiile socialismului. A- 
ceasta dorim să asigurăm în 
România. (Aplauze puternice, 
entuziaste, urale prelungite). 
Oare aceasta reprezintă vreun 
pericol pentru cauza socialis
mului ? Nu. Aceasta reprezin
tă, dimpotrivă, forța de neîn
vins a socialismului. Atunci 
cînd omul este conștient și par
ticipă activ la făurirea vieții

noi. nu există forță în lume 
în stare să-1 abată de pe dru
mul socialismului. Noi sîntem 
convinși că nu se va putea 
găsi nimeni care să oprească 
poporul nostru de pe calea 
construcției socialismului. Sîn
tem ferm hotărîți să facem to
tul ca socialismul și comu
nismul să triumfe în forma sa 
superioară, în forma sa cea 
mai umană. (Aplauze vii, în
delungi, urale).

Dorim prietenia cu toate ță
rile socialiste și mai întîi cu 
țările socialiste vecine. Știm 
că nu se poate concepe mersul 
înainte fără o solidaritate și o 
prietenie internaționalistă. Dar 
dorim ca această prietenie să 
fie de la egal la egal ; întin
dem o mină prietenească, vrem 
o strîngere de mină priete
nească, vrem să mergem ca 
prieteni egali înainte spre so
cialism și comunism. (Aplauze, 
urale).

Dorim și studiem experien
ța altor țări socialiste, învă- 
țăm din ceea ce e bun la to
varășii și prietenii noștri. Con
siderăm că e necesar însă ca 
poporul nostru, partidul nos
tru, să hotărască singur cum e 
mai bine să procedeze în con
strucția socialismului, ce for
me de organizare, ce forme de 
muncă să adopte în această ac
tivitate. Aceasta pentru că 
considerăm câ noi cunoaștem 
cel mai bine situația din țara 
noastră. Considerăm că po
porul nostru, românii, maghia
rii, germanii din România, își 
cunosc mai bine țara și sînt în 
stare să aleagă formele de or
ganizare și în același timp să-i 
aprecieze pe conducători, să le 
acorde sau să nu le acorde în
crederea. Noi prețuim încre
derea poporului, o vrem pe a- 
ceasta și sîntem mulțumiți că 
o avem. Vom face totul să în
dreptățim și să păstrăm încre
derea poporului nostru (A- 
plauze puternice, urale).

La rîndul nostru respectăm 
alte popoare, respectăm voin
ța, dorința lor de a-și alege 
formele și metodele de muncă 
pe care le vor, respectăm con
ducătorii pe care și-i aleg a- 
ceste popoare pentru că ele 
sînt acelea care trebuie să ho
tărască. Noi considerăm că a- 
vem răspunderea de a face 
totul în direcția dezvoltării 
frăției și prieteniei între po
poarele socialiste, a încetățeni- 
rii unor relații de încredere, 
de respect reciproc între ele. 
Numai așa vom asigura mer
sul hotărît înainte al fiecărei 
țări socialiste. (Vii aplauze).

Urmărim cu mare atenție 
tratativele care au loc la Mos
cova între conducătorii Uniu
nii Sovietice și Svoboda, pre
ședintele Republicii Ceho
slovace, și alți conducători 
cehoslovaci. Ne exprimăm 
speranța că rațiunea va trium
fa, că se va ajunge la o înțe
legere care să asigure posibi
lități pentru Partidul Comunist 
din Cehoslovacia pentru orga
nele sale conducătoare, pen
tru guvern de a-și desfășura 
activitatea de construcție paș
nică a socialismului. îndepli- 
nindu-și rolul cu care au fost 
învestite de popor, o înțelege
re care să stabilească retrage
rea cît mai rapidă a trupelor 
celor cinci țări socialiste, res- 
pectîndu-se independența și 
suveranitatea Cehoslovaciei. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Noi sîntem membri ai Tra
tatului de Ia Varșovia și sîn
tem hotărîți ca, în cadrul a- 
cestei alianțe să ne îndeplinim 
— așa cum a afirmat forul su
prem al patriei noastre, în caz 
de nevoie, dacă vreo țară so
cialistă va fi atacată de im
perialiști — obligațiile ce ne 
revin. Considerăm, totodată, 
că este necesar să acționăm în 
așa fel îneît să fie respectată 
voința fiecărei națiuni socia
liste. Forța comună a țărilor 
socialiste să acționeze numai 
atunci cînd o țară dintre cele 
care s-au asociat în această 
organizație va fi atacată de o 
țară imperialistă. Să facem în 
așa fel îneît să fim gata întot
deauna să răspundem obliga
țiilor pe care ni le-am asumat. 
Poporul nostru este hotărît, el 
își va respecta întotdeauna o- 
bligațiile. Dar tot așa de ho
tărîți sîntem să nu admitem 
nimănui, sub nici un motiv, să 
n« încalce suveranitatea națio

nală. (Aplauze furtunoase» 
urale nesfîrșite).

Este o cerință fundamentală 
ca fiecare popor să-și rezolve 
problemele vieții sal? interne 
așa cum dorește. Dorim să 
spunem tovarășilor noștri din 
țările socialiste că au în Ro
mânia un prieten de nădejde, 
un prieten care muncește pen
tru a-și fău/i un viitor lumi
nos, care dorește tuturor po
poarelor socialiste fericire și 
succes în construcția socialis
mului și comunismului. (A- 
plauze vii, îndelungate).

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie, în încheiere, 

să vă mulțumesc pentru pri
mirea deosebit de călduroasă 
pe care ne-ați făcut-o. pentru 
cuvintele rostite aici de tova
rășii care au vorbit atît în 
limba română cît și în limba 
maghiară, însă în același spi
rit de încredere în partid, în 
conducerea sa. de hotărîrea do 
a înfăptui politica partidului 
— politică a întregului nostru 
popor. (Aplauze, urale repe
tate).

Trebuie să mărturisesc în 
fața dumneavoastră că aceste 
manifestări de entuziasm și a- 
probare deplină ne întăresc și 
mai mult convingerea că mer
gem pe un drum just, ne dau 
și mai mare temei și mai mare 
încredere în activitatea noas
tră. Vă asigurăm pe dumnea
voastră, întregul popor că vom 
face totul să merităm încre
derea poporului, că nu vom 
precupeți nimic pentru bună
starea și fericirea patriei noas
tre, pentru cauza socialismu
lui. (Aplauze, urale).

Vă urez la toți cei de față, 
tuturor locuitorilor orașului 
Miercurea Ciuc. județului Har
ghita, noi și noi succese, multă 
fericire și sănătate. (Aplauze, 
urale).

Trăiască Harghita, Trăiască 
Partidul Comunist Român ! 
(Aceste cuvinte tovarășul 
Ceaușescu le-a rostit în limba 
maghiară).

Cuvîntarea a fost în repe
tate rînduri subliniată de a- 
plauze entuziaste, de puternice 
urale și ovații. Din mii de 
piepturi răsuna continuu urale 
în cinstea Partidului Comunist 
Român, a Comitetului său 
Central.

In încheierea mitingului a 
luat cuvîntul primul-secretar 
al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., care a expri
mat mulțumirile tuturor oa
menilor muncii din județ pen
tru vizita făcută de conducă
torii de partid și de stat. 
„Cuvîntarea dv., tovarășe 
Ceaușescu, a spus el, ne-a e- 
moționat profund, ne-a umplut 
inimile de mîndrie și încrede
re, ne mobilizează puternic la 
muncă rodnică pentru întări
rea patriei noastre socialiste. 
Exprimînd gîndurile tuturor 
celor de aici, încredințez con
ducerea partidului și statului 
că noi, cei de pe meleagurile 
Harghitei, români și maghiari, 
vom răspunde prin fapte înal
telor chemări ale partidului.

Fiți siguri, iubiți conducători 
ai partidului și statului, că noi, 
comuniștii, toți oamenii mun
cii din acest județ, vom ști să 
ne ținem de cuvînt, că sîntem 
trup și suflet alături de partid 
și guvern, gata oricînd la în
făptuirea sarcinilor construc
ției socialiste, prosperității pa
triei, apărării cauzei păcii și 
prieteniei între popoare.

Mitingul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă de puternică însu
flețire, constituind o viguroasă 
afirmare a unității de neclintit 
a oamenilor muncii în jurul 
partidului, a hotărîrii lor de a 
lupta și mai departe, înfrățiți, 
pentru transpunerea în viață 
a politicii interne și externe 
a partidului.

Prin cuvintele înscrise pe 
panourile purtate de partici- 
panții la miting, prin lozincile 
fierbinți ieșite din mii de 
piepturi, oamenii muncii din 
orașul Miercurea Ciuc au dat 
glas adeziunii și sprijinului lor 
deplin față de politica parti
dului și guvernului nostru, ce 
răspunde intereselor funda
mentale ale poporului român, 
cauzei întăririi unității țărilor 
socialiste și mișcării comuniste 
internaționale, întăririi păcii 
și securității popoarelor.

STELIAN CONSTANTINESCU 
M. IONESCU

In continuare, conducătorii 
de partid și de stat au fost 
oaspeții populației din municir 
piui Odorhei. Desfășurarea vi
zitei și a mitingului din aceas
tă localitate va fi relatată m 
ziarul de miine.
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LAUDĂ ÎNSEMNĂRI

de Mioara Cremene

CONSTRUCTORULUI
Ars de soare fi foarte pre- 

ocupat, Dan a trecut deu
năzi să mă vadă.

— Știi, am venit să-mi iau 
rămas bun. Plec.

— In vacanță ?
— Da și nu. Plec pe un 

mare șantier.
— Excelent, Dan. Te feli

cit, Dar de ce ai spus „și 
nu" ?

— Fiindcă bineînțeles...
— Sper că nu faci parte 

dintre cei pentru care „va
canța" înseamnă inversul o- 
ricărei activități: lene, hu- 
zureală și lipsă de gîndire...

— Nici de cum.
Dintre cei osteniți prema

tur de viață...
— Nu e genul meu.
— Ai aspirații de rentier 

— preferi să nu faci nimic 
într-un colț pitoresc de na
tură ? Nu-ți place să te miș
ti, detești pînă și călăto
riile ?

— Numești munca o călă
torie ?

— Pe un mare șantier da, 
și mai mult decît atît. E o 
aventură.

— Mă uimești, știi că
noi, ăștia fără experiență, 
n-o să facem cine știe ce 
munci calificate.

— N-are importanță. Vă 
veți întîlni cu tipul briga
dierului, al constructorului,

cu acel soi de om pentru 
care locul de activitate des
chis, sub cerul liber, și 
ciocnirea directă cu natura, 
constituie beții pe care nu 
le poate uita. De care nu 
se mai satură niciodată.

— Credeam că munca e 
aceeași oriunde.

— Te înșeli. Fără îndoia
lă, ea e respectabilă oriunde. 
Dar întreabă orice lucrător 
de pe un șantier — și el iți 
va explica : una este, firește, 
transformarea din minereu 
brut în lucru, dar alta este 
activitatea într-o fabrică sau 
intr-o uzină, unde omul își 
îndeplinește planul cotidian 
într-un orizont finit și 
parcurge zilnic același drum 
identic cu sine și capacită
țile sale în timp ce, totoda
tă, obiectele pe care le pro
duce se îndepărtează de . el 
către un destin necunoscut; 
și altceva e șantierul imens, 
căruia nu e cu putință să-i 
vezi seria decît abstractizînd, 
și în care se întîmplă invers 
— constructorul e cel ce se 
îndepărtează de obiectul o- 
dată finit; are senzația că 
îl rupe de la sine, îl lasă 
singur. Pricepi ? E aici un 
„ceva" care solicită foarte 
intens sentimentele.

— Fă-mă să înțeleg : cum 
să-mi explic asta ?

— Pentru că, așa cum ară
ta între alții și tînărul Marx, 
omul e un animal creator. 
Or, senzația creației nu e 
nicăieri mai nealterată, mai 
fizică decît aici, în lupta 
concretă cu natura. De la 
bun început la sosire, con
structorul o are pe ea ad
versar direct. în față. Fie
care gest al său izbutit ? o 
înfrîngere a ei. Iar natura, 
firește, se apără cu armele 
pe care le poate avea : pă- 
mîntul, apa, piatra, intem
periile.

— Și învingînd-o, dacă pri
cep bine, omul se învinge și 
pe sine, cel inițial.

— Exact. Iată de ce con
structorului, devenit titan, îi 
plac variația gigantică, spec
taculosul la dimensiunea 
muntelui sau a mării. De 
obicei, cînd ajunge în- 
tr-un loc nou, el nu gă
sește aici, decît cîteva 
barăci pe un teren viran. 
Dar fie că are de făurit un 
tunel, o uzină, o hidrocentra
lă, o șosea, de jur împrejur, 
străjuind, vede natura ; și 
de fiecare dată, ceea ce con
tează nu sînt numai capaci
tățile sale tehnice, ci, pe lin
gă ele, curajul său bărbă
tesc, vigoarea fizică, rezis
tența la ploaie și frig, reac
ția promptă, suplețea în

fața neprevăzutului pentru 
că adesea natura intervine 
neașteptat — surprizele sînt 
totdeauna posibile... Iar a- 
poi, cînd în sfîrșit, Obiectul, 
rodul atîtor depășiri per
sonale e realizat, cînd el se 
înalță în deplina frumusețe 
a noutății sale, cînd agitația 
febrilă se liniștește pe trep
te și piere, iar uzina, tunelul 
sau hidrocentrala își trăiesc 
clipa unică de calm și sin
gurătate dinaintea adevăra
tei lor activități, chiar în 
momentul cînd totul începe 
să semene a existență firesc 
cotidiană, tocmai atunci...

— Ei bine ? Ce se întîm
plă ?

...Ei bine, atunci construc
torul- își adună lucrurile, își 
mută familia pe care o che
mase la sine spre sfîrșit, cînd 
viața de șantier îi putea în
gădui acest lucru... și plea
că. Pleacă lăsînd în urmă, 
nu numai victoria, ci și sa
crificiile — de care se ata
șase.

— Și de ce pleacă T Unde 
se duce ?

—Bineînțeles, se duce să 
dea piept cu noi greutăți... 
Chemat de o altă pasionan
tă aventură construcție.

CINEMATOGRAFE
ROATA VIEȚII — cinemascop 

rulează la Patria (orele 10 ; 
12 45 ; 16.15 ; 18.45 ; 21,15) ; Ca
pitol (orele 9,15 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21) ; Melodia (orele 8,30 ; 11 ; 
13,30 : 16 ; 18.30 ; 21).

PREMIERE STRICT SECRETE 
rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Grivița (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

TARZAN — OMUL MAIMUȚA 
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10,30 ; 12.30 ; 14.30 ; 16.45; 
19 ; 21,15) ; Festival (orele
8.30 ; 11; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21) ; 
Feroviar (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21); Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează la Lumina (orele 9,30 
— 16,30 în continuare ; 18,45 ;

20.45) .
CORABIA „PASAREA ALBAS
TRA' — cinemascop

rulează la Union (orele 15.30 * 
18 : 20.30).

FANTEZIȘTII
rulează la Doina (orele 9—13 
în continuare : 16 ; 1815 :
20.30) .

HATAR1
rulează la Victoria (orele 9 30*
13.15 ; 17 ; 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11.15: 13.30: 16; 18,15 20.30) ; 
Aurora (orele 9.30 ; 12 ; 14.45 ;
17 15 ; 20).

ÎNTÎLNIRE TN MUNȚI — cine
mascop
rulează la Excelsior (orele 
9,30; 11.45: 14; 16,15; 18.30;

20.45) : Lira (orele 15,30 ; 18).
TAFFY ȘI VtNATORUL 

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

VIVA MARIA — cinemascop 
rulează la Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 : 16 : 18.15 ; 20,30);

Tomis (orele 9 — 15.45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30 ; Flamu
ra )orele 15.15 ; 18 ; 20,45).

ÎNTRE NOI
rulează la Buzești (orele 10 ;
15.30 ; 18).

PENTRU CÎTIVA DOLARI TN 
PLUS — cinemascop

rulează la înfrățirea (orele
10 ; 15.30 : 17.45 : 20).

PRIN KURDISTANUL SĂL
BATIC — cinemascop

rulează la Dacia (orele 8
— 16,30 în continuare : 18,45 ; 

21).
STUDIU DESPRE FEMEI 

rulează la Unirea (orele 15,30 : 
18).

CÎND TU NU EȘTI
rulează ’a Drumul Sării (ore
le 15 ; 17.30 ; 20).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop

rulează la Giulești (orele 10,30: 
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Arta (orele 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30) .

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Cotroccni (orele
15.15 ; 18 ; 20.45).

MOȘTENIREA LUI ACIIILE 
rulează la Floreasca (orele 9 ; 
11,15: 13,30: 16; 18,15; 20 30); 
Miorița (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 : 18,15 ; 20.30).

O FATA CIUDATA
rulează la Moșilor (orele 15,30 ;
18 : 20.30).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează la Volga (orele 9—
15.30 în continuare : 18 : 20.30).

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Viitorul (orele
15.30 : 18 ; 20,30) ; Popular (o- 
re’e 15,30 ; 18 ; 20.30).

DA*LABA, PRIETENE !
rulează la Progresul (orele
15.30 : 18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA — cinemascop

rulează la Munca (orele 16 ; 
18 ; 20).

CAUT O NEVASTA
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20.15).

FALSA LIRA DE AUR
rulează la Rahova (orele 15 ;
17.45)

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Flacăra (orele 15.30; 
18 ; 20.30).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Ferentari (orele 
15.30: 18 ; 20.30) : Crîngași

(orele 15.30 ; 18 ; 20.15)
JUDECATA

rulează Ia Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20).

ZOLTAN KARPATT — cine
mascop

rulează la Cosmos (orele 15,30;
18 ; 20,15)

Privesc cu emoție o fotografie 
îngălbenită de vreme și peste 
care anii și-au așternut colbul ui
tării. Anii necruțători și-au pus 
pecetea peste hîrtia fotografică, 
dar oamenii păstrează în adîncul 
inimii chipurile acestea dragi. 
Sînt 23 de bărbați, în majoritate 
tineri. Printre ei, o figură ce te 
cucerește de la prima vedere. 
Este un tînăr, potrivit de statură, 
cu o față prelungă, cu ochi lu
minoși, privire pătrunzătoare și 
plină de expresivitate. Oamenii 
mai vîrstnici își amintesc cu deo
sebită plăcere de el: Mihai 
Vidu, un eminent cărturar și 
dascăl, sufletul și animatorul for
mației corale din Hălmagiu timp 
de peste treizeci de ani.

Data precisă a înființării coru
lui din Hălmagiu nu poate fi sta
bilită cu exactitate, nefiind tre
cută în vreun act scris. începu
turile ar putea fi fixate la sfîrși- 
tul celui de al VII-lea deceniu 
al secolului trecut. Cam de a- 
tunci datează o circulară a epis
copului Aradului, loan Metia- 
nu, prin care cere înființarea u- 
nor reuniuni de lectură, la care 
învățătorii tor ține prelegeri scur
te pentru culturalizarea maselor 
și coruri vocale care cor acea 
ca principal scop popularizarea 
ciutului românesc. Se știe de 
fapt că din acea vreme au în
ceput să apară asociațiile litera
re, cercurile culturale, acele reu
niuni de lectură și asociațiile 
meșteșugărești, Hălmagiul fiind 
la acea vreme un focar al propa
gării culturii românești. In luna 
octombrie a anului 1893 se sta
bilește în comună, în calitate de 
învățător la clasele 1 și II nor
mală Mihai Vidu, fratele marelui 
compozitor și dirijor bănățean 
Ion Vidu. Om de largă culturi, 
cu dragoste de țara și popor și 
în primul rind un mare anima
tor și iubitor al cînlecului româ
nesc, el contribuie la perfecțio
narea activității artistice a coru
lui din Hălmagiu. Sub bagheta 
lui, formația capătă strălucire și 
personalitate.

Rînd pe rînd la Brad, Vașcău, 
Arad, Deva, Oradea și în atîtea 
multe alte localități, la nenumă
ratele sărbători populare sau a- 
niversări la care este invitat, co
rul bărbătesc din Hălmagiu este 
primit cu încurajări și felicitări 
și întotdeauna evoluția lui a 
stîrnit admirația oamenilor. Re

pertoriul, foarte bogat și întins, 
cuprinde în mod deosebit cîntece 
populare și patriotice, prelucrări 
folclorice. Sînt prezenți, pe Ungă 
marii clasici și cunoscuții compo
zitori români ai vremii: Ion 
Vidu, Gavril Musicescu, D. G. 
Kiriac. Cîntecele „Pui de lei",

diate numeroasele concerte sus
ținute, la un înalt nivel artistic, 
cuprind în mod deosebit cîntece 
populare românești, cîntece pa
triotice, muzică veche româneas
că.

Tot în această vreme sînt no
tabile cîteva evenimente și anu-

CONTINUITATE
TRADIȚIEI

Momente din activitatea formației corale din Hălmagiu

O fotografie cu valoare de document: MIHAI VIDU în mijlocul 
formației sale

,.Deșteaptă-te române", „Ștefan 
domn cel mare", „Răsunetul de 
la Crișana", „Ștefan Vodă" „Nu 
disperați", Cîntecul lui Ștefan 
Vodă", „Păstorița”, „La fîntînă", 
ș.a. în interpretarea plină de 
sensibilitate și de o fină nuanța
re, pătrund în inimile tuturor.

în anul 1923 cînd Mihai Vidu 
renunță din cauza bolii la acti
vitatea de dirijor, ștafeta este 
preluată de un elev al său, loan 
Giurgiu. Această perioadă care 
s-a întins aproape 4 decenii, se 
cuvine în mod deosebit a fi sub
liniată.

Intre cele două războaie mon-

me înființarea în 1927 a corului 
tinerimii Hălmăgene, apoi în 
1932 apare primul cor mixt. Pri
ma formație are o existență mai 
scurtă, iar a doua ființează pînă 
în 1944, cînd ambele formații se 
contopesc într-un mare cor mixt. 
Notăm pe cei care au fost sufle
tul și animatorul acestor forma
ții : Tudor Teodor, Ștefan Bog
dan, Gicu Bănici și învățătorul 
Ion Balta.

După 1944, formația își valo
rifică tot mai mult marile ei po
sibilități artistice. Sînt preluate 
cu grijă vechile tradiții, firul a- 
cestei îndelungate și prodigioase

Pe urmele unei cronici

Amintirea unui tînăr cu literă 
care cînd ciupește strunele îți 
lasă impresia că face crăpături 
prin aer pînă la stele, crăpături 
prin care curge parcă lumina 
cîntecului românesc de sus ne 
urmărește cîțiva ani încoace ca 
un prieten, ajutîndu-ne firul su
fletului să se țină drept în iot 
ceea ce face pentru binele mai 
multora deodată.

Ea ne-a făcut să străbatem 
Moldova cu și mai multă atenție 
în ultima vreme, să-i respirăm 
prezentul îmbogățindu-ne sîn- 
gele cu florile ei cele mai tinere, 
să-i cunoaștem, pe cît posibil 
toate mărturiile trecutului care, 
fără a-și pierde strălucirea și în
țelesul, te fac pînă la urmă în 
stare să crezi că vezi în pămîn- 
tul patriei ca într-o apă limpede 
și rece în care trăiesc toate cîte 
s-au născut în zilele cîtorva 
sute de ani. Și la urma urmei 
așa e, nu-i vorba nici măcar de 
o iluzie, căci peste începutul și 
amintirile noastre, demnitatea 
tuturor generațiilor a străjuit să 
se aștearnă lut limpede, adine 
pînă la genunchi, sub care cele 
ce-au fost se mișcă atinse de 
razele soarelui, ca-n chihlimbar.

în acest pămînt limpede și 
adînc pînă la genunchi se vede 
încă viu chipul lui Ștefan cel 
Mare, zîmbetul și suspinul lui 
Ștefan cel Mare. în acest pămînt

a căzut și a rămas, inima lui Ion 
Vodă cînd trupul i-a fost despi
cat de cămile; dorm liniștite 
trupurile zecilor de mii de flăcăi 
care visează în atin'gere cu ne
murirea. Versuri de Eminescu îl 
împodobesc. în acest pămînt 
cîntă și se naște griul ca-ntr-un 
pîntece, ce zămislește iarba cu 
laptele-n fiecare fir...

Norocul de prima amintire îi 
recine unuia Mihul Andrieșanul, 
căruia urmașii, năpăstuiți de soar
tă, i-au făcut, coborînd în vremea 
lui Petre Șchiopul pînă în Iași 
la un pisar cu suflet de rapsod 
— un fel de monument de litere. 
E vorba de o jalbă căreia voie
vodul îi răspunde la 1587 prin- 
tr-o „carte<f făcînd cunoscut 
tuturor celor ce vor privi la 
dînsa sau o vor asculta cetindu- 
să că au venit în fața boierilor 
noștri, slugile noastre (se dă nu
mele petiționarilor) toți nepoți și

Indicații prețioase pentru vii
torii ingineri timișoreni. In 
fotografie — gtudenți ai Po
litehnicii din Timișoara în 
practică la Combinatul chi-
mico-metalurgic din Baia- 

Mare
Foto : O. PLECAN

tradiții legate de cultivarea mu
zicii naționale românești este 
continuat cu multă dăruire și pa
siune. Cîntecele corului continuă 
să înflăcăreze inimile oamenilor. 
Cunoașterea ostenelilor înaintași
lor lor, a bogatelor tradiții fol
clorice din această parte a țării, 
și valorificarea lor se înscriu în 
preocupările prestigioasei forma
ții. Repertoriul, care păstrează 
vechile cîntece patriotice ca 
„Marșul lui Iancu", „Trei cu
lori", „Pui de lei”, „Deșteaptă-te 
române", prelucrări din muzica 
corală veche, include acum și 
bucăți folclorice noi și tot mai 
multe cîntece corale ale compo
zitorilor contemporani ca: „Glo
rios partid", „Hora marilor cîm- 
pii", „Mă dusăi la tîrg la moți" 
etc.

în decursul existenței sale de 
aproape zece decenii, corul din 
Hălmagiu a inclus în repertoriu 
peste 300 de bucăți, fapt care 
ilustrează marile posibilități ale 
formației. Iar valoarea ei este a- 
testată de numeroasele premii și 
diplome obținute la concursuri
le locale și republicane. Oamenii 
au pus întotdeauna pasiunea și 
dăruirea mai presus da unele in
terese personale, de unele rezul
tate imediate care, nu întotdeau
na, au reflectat niște realități 
concrete. Și poate, acest lucru i-a 
mthnit iar pe unii chiar i-a des
curajat. Au fost destule „voci* 
care au urmărit mai mult numă
rul sau componența unor forma
ții corale și aproape deloc cali
tățile interpretative. Și din acest 
ultim punct de vedere, corul din 
Hălmagiu s-a ridicat întotdeauna 
cu mult peste formațiile similare 
din această parte a țării.

Am găsit de cuviință a face 
un scurt istoric al unei formații 
corale care, ani de zile a fost 
purtătoarea zbuciumului sufletu
lui românesc, fiind un pionier al 
culturii noastre un izvor mereu 
viu al bogatelor tradiții popu
lare.

De aceea, pentru păstrarea va
loroaselor tradiții locale din a- 
ceastă parte vestică a țării, cu
prinsă în zona județului Arad, 
cîteva eforturi se cer a fi neapă
rat întreprinse. Un prim pas l-ar 
constitui sărbătorirea formației. 
Trecutul ei valoros o cere, iar 
oamenii o merită cu prisosință.

17.30 — T. V. pentru școlari
Consultații la mate
matici (clasa a 
VIII-a). Tema : Pro
bleme de geometria 
în spațiu.

18,00 — T. V. pentru specia
liștii din industrie. 
Automatizarea în in
dustria chimică.

18.30 — Curs de limba en
gleză (reluarea lec
ției a 7-a).

19,00 — T. V. pentru școlari: 
„România pitoreas
că". Cetățile Bîrsei 
și ale Făgărașului. 
Emisiunea cuprinde 
o monografie istorică 
și geografică a Țării 
Bîrsei și Făgărașului.

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteoro
logic.

— Publicitate.
20,00 — Film serial ,,Thierry 

la Fronde".
20,26 — Vacanță pe portativ.
20,45 — Spectacol de balet 

susținut de soliștii și 
ansamblul Operei 
Române din Bucu
rești.

21,35 — Seară de 
„Mioara" de 
Petrescu. 
Telejurnalul 
noapte.

teatru : 
Camll

ION MIHIȚ

satul cu numele lor, vorbește 
mai cu seamă pămîntul. Pe mar
ginea drumului care ne duce de 
la gară în sat, bulgări negri de 
pămînt au sărit în acest început 
de sfîrșit de vară din arătură 
anume parcă pentiu a străjui 
cîmpul în căldura căruia se ză
mislesc recoltele viitoare.

Dacă am da bună ziua celor 
dinții din Andrieșeni care au în
ceput să învețe carte, șapte co
pii, înzestrați poate și cu trăsă
turile lui Nică a lui Ștefan a 
Petrei din Humulești, ne-ar răs

In atmosfera de entuziasm pa
triotic a marii sărbători de la 23 
August, timbrul de vitalitate și 
prospețime al poeziei românești 
a reafirmat trăinicia legăturii 
poeților noștri, vîrstnici și tineri, 
cu viața poporului român, cu pă- 
mîntul fierbinte al patriei. Acor
durile largi ale versurilor închi
nate patriei socialiste, partidului 
comunist, au dobîndit în contex
tul sărbătoririi eliberării sensul 
unor emoționante mărturii.

Pe linia bunelor tradiții înce
tățenite de cîtăva vreme la stu
dioul nostru de televiziune, mi
cul ecran a fost în aceste zile o 
gazdă primitoare pentru poeți și 
poezie. Suita de emisiuni oferite 
telespectatorilor în seara de 23 
August și în cele două seri ur
mătoare au pus în valoare, în in
terpretarea unor actori de frun
te ai scenelor bucureștene, une
le din poemele cele mai expresi
ve ale lui Eugen Jebeleanu, Mi
ron Radu Paraschivescu, Victor 
Tulbure, Dan Deșliu și ale altor 
poeți din toate generațiile, înso- 
țindu-le cu comentariul vibrant 
al muzicii și al imaginii. Sensul 
general a fost al acelei mari și 
nobile sobrietăți care însoțește 
întotdeauna sentimentele profun
de, dragostea statornică, dăruirea
neprecupețită în numele unor 
înalte idealuri.

Locul poeziei este în mijlocul 
cetății, în inima bucuriilor și nă
dejdilor omenești, în miezul 
Î’reocupărilor de căpetenie al oo- 
ectivității. Acesta este adevărul

simplu pe care fi demonstrează 
prezența înflăcărată a poeților 
fa toate marile aniversări istorice 
ale patriei și poporului. Și ceta
tea îi primește cu bucurie, cu- 
vîntul îor răsună mîndni și liber 
Î>înă în adîncul tuturor suflete- 
or. In asemenea momente poe

zia este însuși poporul.
Se va putea face, cîndva, o 

cronică a acestor ani de lumină, 
o cronică neobișnuită, alcătuită 
numai din poemele poeților noș
tri. Faptele propriu-zise, numele, 
cifrele, datele, nu vor apărea, de
sigur, în această cronică. Dar 
sensul lor interior, atmosfera și 
semnificațiile lor, vor căpăta o 
limpezime și o vigoare inegala
bile. Se va descifra acolo nu
cleul de foc al prezentului so
cialist, direcțiile luminoase ale 
dezvoltării patriei. Va fi cronica 
unei țări și a unul timp care își 
merită poeții, va fi enmjea unor 
poeți care își merită țara și tim
pul, căci o mare și egală iubire 
îi unește pentru totdeauna.

Televiziunea a încredințat o- 
chilor noștri, în zilele din turmă, 
cîteva file din această cronică 
posibilă. Satisfacția pe care 
ne-au prilejuit-o ele ne-a reamin
tit și o dorință mai veche : aceea 
ca prezența poeziei și a poeților 
pe micul ecran să se transforme 
într-o sărbătoare zilnică, într-o 
manifestare permanentă a dra
gostei și atașamentului rapsozilor 
noștri față de patrie și de partid.

S. COSTIN

De Ziua securitâtii statului

Apariții editoriale
Aniversării a două decenii de la crearea aparatului securității 

statului nostru, editurile îi consacră cîteva apariții de mare 
interes. în editura militară apare micro-romanul de aventuri 
„INSULA LINIȘTITĂ" de Nicolae Tăutu.

Rod al unei bogate documentări și a cunoașterii de către autor 
a unor detalii specifice muncii de securitate, eartea surprinde 
în paginile ei aspecte semnificative ale luptei oadrelor aparatu
lui de securitate împotriva dușmanilor patriei noastre.

Colecția „Aventura" a „Editurii tineretului" va pune la dispo
ziția cititorilor culegerea de povestiri intitulată „ALERTA ÎN 
UMBRĂ".

Inspirate în majoritatea lor din acțiuni concrete rezolvate de 
cadre din aparatul securității statului, povestirile ofer* citito
rului fapte Inedite din viața șl lupta ofițerilor do securitate 
pentru demascarea acțiunilor dușmănoase îndreptate împotriva 
statului nostru.

Povestirile sînt semnate de autori oare s-au eonsaerat Ețnnlul 
printre care Haralamb Zincă, Stelian SîrbU, ThOOdOP CuMtUl- 
tin. Petre Ltscalov, Nichifor Pietriș, Petre Hladchi-Bncovinea- 
nu. Dinu Ersescu, Victor Jerca, Radu Valda și C. Măslin.

Baia Mare — Peisaj citadin
Foto : O. PLECAN

ldeolul marelui poet de înăl
țare a omului nu a putut fi 
transmis nici atunci pe cînd era 
revizor și nici mai tîrziu decît 
unui număr mic de elevi și ca
dre didactice. Ecoul binemeritat 
al ideilor pe care Eminescu le-a 
imortalizat în rapoartele sale de 
revizor școlar avea să cîștige re
zonanță însă imediat după naște
rea tinerei noastre Republici. A- 
proape fiecare din primii ani de 
domnie deplină a poporului e 
marcat de cîte o ctitorie cultura
lă ; totul depășindu-se parcă in

școlare. Privim la florile de nalbă 
de pe pervazul ferestrelor, la cele 
40 de cadre didactice în majori
tate tinere și ne descoperim con
vinși că participînd la un 
asemenea eveniment am nota 
cu literă de modești croni
cari, făcînd cunoscut cu ast
fel de carte tuturor celor 
ce vor privi la dînsa sau o vor 
asculta cetindu-se că adunîn- 
du-se în fața noastră toți nepoții 
și strănepoții lui Mihul Andrie
șanul, patria le-a întărit pentru 
totdeauna privilegiul de luminare

CHIPUL SATULUI CONTEMPORAN
Și credem că aerul văzduhului 

mișcat de cîntece l-au rotunjit 
ca pe un obraz de fată mare ori 
ca pe un zid străvechi de mănăs
tire, făcîndu-l să rodească sub 
undele de miere ale unui fel de 
somn. Vremurile au tulburat 
acest pămînt, dar pacea celor 
douăzeci și patru de ani de pa
trie a poporului l-a limpezit din 
nou cu tinerețea ei, punîndti-l în 
marele lui drepturi de înflorire 
pe măsura poeziei și puterii sale.

Cu aceste gînduri ne-am în
dreptat spre Andrieșeni, sat vechi 
a cărui existență datele istorice 
o dovedesc pornind din vița lui 
Ștefan cel Mare și o urmăresc 
trecînd prin secole pînă în vre
mea noastră.

strănepoți ai lui Mihul Andrieșa
nul și ni s-au jeluit cu mare 
jalbă (...) și au spus că privile
giul de cumpărătură ce au avut 
bunicul lor de la Mărana fiica 
lui Mănăilă și iarăși privilegiul 
pe care l-au avut tatăl ei, de 
danie de la bătrînul Ștefan Voe- 
vod Andreica vătaf cînd au pră
dat turcii și tătarii toată țara 
noastră în zilele lui Ion Voevod 
care au și pierit... A scris Eremia 
Băseanul la Iași văleatul 7095 
(1587).

De atunci, din 1587 și pînă 
azi despre neamul Andrieșenilor 
care și-au aparat sălașele în re
petate rînduri cu pieptul, rămî- 
nîndu-le neștirbit singurul privi
legiu — acela de a fi botezat

punde de sub streașină casei lui 
Gavriluță Rusu Florea de la o 
depărtare în timp de o sută de 
ani. Și intr-adevăr, acel „bună 
ziua,f spus de primii școlari ai 
satului în școala înființată în 
1868 se poate auzi. Amintirea 
l-a recepționat și îl transmite din 
gură în gură ca pe un cântec 
venit în întîmpinarea speranței.

Evenimentul caie deschidea, 
acum un secol în fața celor 647 
de locuitori ai satului porțile 
unei școli avea să îl aducă prin 
decembrie 1875 la Andrieșeni și 
pe revizorul școlar, Mihail Emi
nescu, ale cărui îndrumări con
semnate intr-unui dintre proce
sele verbale de inspecție se în
frățesc cu idealurile poeziei sale

virtutea bunului obicei al lui Ște
fan Vodă cel Mare de a-și numă
ra anii puterii sale și ai țării prin 
ridicarea unui monument fără 
moarte.

Satele contemporane ale An
drieșenilor au început din 1949 să 
aibă școală și ele. Drăgăneștii, 
Ghăvăneștii Noi și Ghăvăneș- 
tii Vechi, Andrieșenii, fieca
re au fost înscrise în istoria 
culturii prin cîte o nouă ctitorie. 
Și, una din ele, cea din Andrie
șeni, care anul acesta sărbăto
rește un secol de existență, va 
chema în toamnă, cu clopoțelul 
care a sunat acum o sută de ani, 
un număr de peste 900 de elevi 
în stăpînirea cărora vor intra 
gratuit citea 6000 de manuale

pe care l-au avut de danie cu 
adevărat abia din primii ani ai 
tinerei domnii a poporului.

Marele privilegiu al satului 
contemporan în perspectivă — 
iată cel de al doilea mare privi
legiu consemnat pe cartea de 
rotărie sfîntă a drepturilor nepo
ților și strănepoților răzeșilor lui 
Ștefan Voevod. Cooperativa agri
colă a luat ființă în 1963 prin 
unirea a două cooperative mai 
mici. Hărnicia și priceperea ve
chilor lucrători de ogoare adu
nate la un loc, într-un singur 
trup, cel al colectivului, a făcut 
să rodească visul dealurilor cu
fundate în somn. Față de zgîr- 
cenia pămîntului, cele 2000 kg 
de grîu la hectar și 2500 kg po-

• • fc • •

rumb boabe la hectar pe care 
cooperatorii s-au obișnuit să i le 
smulgă la fiecare an sînt succe
se care pot bucura. Aceeași cifră, 
de ordinul miilor, e încetățenită 
și în sectorul zootehnic, unul din
tre cele mai dezvoltate sectoare 
ale cooperativei. Aproximativ 
2000 l. lapte pe cap de vacă fu
rajată și 208 tone carne — iată 
contribuția aproape anuală a a- 
cestui sector. Adăugăm la aceasta 
cele 100 000 de ouă și circa 14-16 
tone de pește pe care coopera
tiva s-a obișnuit să le livreze 
anual și obținem o imagine și mai 
completă a înaintării satului con
temporan spre viitorul său.

Drum de aproape o oră pe 
jos, către nord-est de pridooarele 
caselor care alcătuiesc satul din 
deal, după ce te îneînți în fața 
celor trei oglinzi ale iazurilor în 
care îți tremură chipurile aler- 
gînd parcă cu ochii deschiși prin
tre pești l-am întilnit în urmă cu 
cîtva timp pe inginerul Ion Pe- 
trea, președintele cooperativei 
agricole, devenit de vreo șase ani 
de zile al acestor meleaguri. Am 
cinstit un pahar de rachiu, care 
prin țevile de aluminiu ale alam
bicului curgea ca dintr-un șipot, 
fierbinte și limpede, parcă direct 
din pămînt. Ne-am simțit nespus 
de apropiați, atunci, și ne sim
țim și azi într-un fel de nemăr
turisită prietenie, izvorîtă din pă
mîntul de sub tălpile noastre, 
bogat în rodnicie și cu chipuri 
de strămoși în el, ca pereții al
baștri ai bisericii de la Voroneț.

ION CHIRIAC 
și I. ANDREIȚA
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Sosirea tovarășului Santiago 

Carrillo, secretar generai a! P. C. 
din Spania

INFORMAȚII CUPA TINERETULUI
Luni dimineața a sosit în Ca

pitală tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, care la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, oaspetele a fost întîmpi-

nat de tovarășii Paul Niculescu 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști ai
P.C.R.

(Agerpres)

Luni seara a sosit în Capi
tală tovarășul. Dezsp Nemeș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., care la invi
tația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită de prietenie în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîm- 
pinat de tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C.

al P.C.R., prof. univ. Miron £ 
Constantinescu, de activiști de 
partid.

Au fost de față Sandor Ar- | 
gyelan,. însărcinatul cu' afaceri 
ad-interim al R.P. Ungare la —_ 
București și membri ai amba- Gh 
sadei.

DE LA SATE

Declarația Comitetu-
COMUNISTĂ

Ieri, 26 august. Abdel Krim 
Ben Mahmud, ministru pentru 
problemele tineretului și spor- 
tului din Algeria, care se află 
în vizită în țara noastră, a fost 
primit de tovarășul Ion II ies- fi 
cu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro- M 
blemele tineretului. 3

în cadrul întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă q 
caldă, prietenească, s-a e- fi 
fectuat un schimb de in
formații asupra activității» 
tineretului din cele două 
țări și asupra relațiilor bila- 
terale. Au luat parte Gosbah fi 
Anar și Fekral Ben Aii, di
rectori în Ministerul pentru n 
problemele tineretului și spor- fi 
tului din Algeria, Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al n 
U.T.C., și Nicolae Daravoinea, Hi 
activist la C.C. al U.T.C.

în cursul aceleiași zile Ab- ® 
del Krim Ben Mahmud a fost 
primit de acad. Ștefan Bălan, g 
ministrul învățămîntului. ■■

o EXTRA

ORDINARĂ

VOINȚĂ DE

A IZBUTI

prof. univ. Suzana Gâdea
prorector al Institutului politeh nic București

Am fost martoră la dezbate- 
a

Și

La sfîrșitul săptăminii, în toate cele 39 de județe ale țării, 
cele mai bune echipe sătești de volei, handbal, oină, fotbal, 
atletism, ciclism și trîntă, calificate în urma disputelor care 
au avut loc la faza pe centre de comune, au luat startul în 
cadrul ultimei etape — faza pe județ — a Cupei tineretului 
de la sate. Lupta pentru medaliile de aur, argint și bronz, 
precum și a cupelor și premiilor oferite de către U.T.C., or
ganizatorul competiției, a fost deosebit de echilibrată și, de 
multe ori, de o apreciabilă calitate tehnică. Iată, pe scurt, 
cîteva relatări ale corespondenților noștri :

AFIRMAREA

PREMIU
Șl PENTRU
ORGAN!

Patru stadioane din Timișoara 
au găzduit, în după-amiaza zi
lei de 23 August, faza județea
nă a Cupei tineretului de la 
sate. 16 echipe de fotbal, 12 de 
handbal băieți, 8 de fete, echipe 
de volei, atletism, cicliști, tineri 
dintre cei mai buni, aleși din 
30 000 participant la fazele co
munale s-au întrecut pentru o- 
cuparea unui loc fruntaș în ju
deț. Ca martori la aceste între
ceri sportive, am putut vedea 
că, dincolo de execuțiile tehnice

fi adesea incorecte, stîngăcii ine- 
_ rente amatorilor, se degajă o

TALENTELOR ZATORI

Scriitorii din România, su
flet din sufletul națiunii so
cialiste. își exprimă sentimen
tele lor de mîndrie patriotică 
rî deplina adeziune față de 

clarația Marii Adunări Na- 
ale a Republicii Socialiste 
lânia cu privire la princi- 
: de bază ale politicii ex- 

wifie a României, și văd în 
acest Document o cartă a re
lațiilor civilizate dintre na
țiuni, expresie definitorie a 
eticei comuniste, a principiilor 
marxist-leniniste ce călăuzesc 
politica externă a statului ro
mân.

Scriitorii români declară că 
sînt hotărîți să apere aceste 
principii, să nu precupețească 
nici un efort și nici un sacri
ficiu pentru înfăptuire^ lor, 
sprijină cu toată puterea efor
turile partidului și ale statu
lui nostru socialist, pentru în
tărirea, prieteniei și colaborării 
dintre, statele socialiste, a uni
tății sistemului socialist mon
tai. pentru consolidarea 
ofeziunii mișcării comuniste și 

muncitorești internaționale.
După ce se exprimă adînca 

simpatie și solidaritate inter- 
naționalistă cu poporul frate 
cehoslovac, în încheierea de
clarației se spune:

Oamenii de litere din țara 
noastră, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
legați prin același destin is
toric, animați de aceleași nă
zuințe, uniți prin atașamentul 
lor indestructibil la politica in
ternă și externă a partidului 
și statului nostru, militează îm 
preună cu întregul popor pen
tru realizarea înaltelor idea
luri ale umanismului socialist 
angajîndu-se solemn prin forța 
artei lor să constituie o pa
văză a cuceririlor revoluționa
re ale națiunii române, pen
tru victoria socialismului și a 
păcii.

rile Sesiunii Extraordinare 
Marii Adunări Naționale 
mi-am dat votul de deplină ade
ziune pentru adoptarea Declara
ției Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România cu 
privire la principiile de bază ale 
politicii externe a României.

Am făcut acest lucru cu con
vingerea că particip la adoptarea 
unui document de înaltă prin
cipialitate comunistă în care 
își găsesc deplina reflectare 
principiile marxist-leniniste de 
la care partidul nostru nu se a- 
bate niciodată. Tot ceea ce în
treprinde partidul și statul nos
tru este întemeiat pe apărarea 
intereselor fundamentale ale

României, pe o înaltă responsa
bilitate internationalists față de 
destinele socialismului, ale păcii. 

Intelectualitatea noastră a- 
probă întrutotul poziția adopta
tă de partidul nostru, poziție 
izvorîtă, ca întotdeauna, din 
voința întregului popor. Sîntem 
hotărîți să muncim pentru a a- 
Sigura pregătirea unor cadre 
valoroase, capabile să slujească 
printr-o înaltă pregătire pro
fesională și morală, realizarea o- 
perei de desăvîrșire a orînduirii 
socialiste. Este cel mai bun răs
puns pe care îl putem da, moda
litatea practică prin care noi a- 
sigurăm partidul nostru și con
ducerea sa de toată dragostea și 
încrederea ce le-o purtăm.

A u
0 ÎNALTĂ RĂSPUNDERE PENTRU ÎNTĂRIREA

Vida Gaza

Luni seara a părăsit defini- S 
tiv țara noastră Togoociin 
Ghenden, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Mongole în v
Republica Socialistă România. HI extraordinară voință de a izbuti.

Toată atenția este îndreptată 
H| spre acest scop. Pe teren se în

fruntau două echipe de fotbal 
g — Beliș și Iecea Mică. Condu

cea cea din urmă cu 2—0 și, 
__ cînd nimeni nu se aștepta, sco- 
U rul a fost răsturnat. O admira

bilă pildă de voință verificată 
în condițiile unei depline spor
tivități. La fel ca ei, au fost și 
tinerii din Tomnatec, Merău, Si
pet, toți cei pînă la 600, cîți au 
participat.

Un nou succes 
în bilanțul uzinei 
„A.P.T. 45/70“ a primit „cer

tificatul de naștere*. Prototipul 
agregatului de pompare destinat 
irigațiilor de aspersiune cu con
ducte mobile poartă alături de 
aceste inițiale pe cele ale presti- B 
gioasei Uzine de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște. Realizarea apar
ține unui colectiv condus de in- fi 
ginerul Aurel Ianovici. Noul pro
dus are o construcție mai com- 
pactă, debitul de apă crește cu fi 
50 la sută (față de vechiul pro
dus) iar greutatea specifică este _ 
mai mică cu 40 la sută.

MIȘU AVANU 
subredacția „Scînteii tineretului" bem

primit „cer-

Drum forestier
în aceste zile cînd oamenii 

muncit din țara noastră, din uzi
ne, de pe ogoare, din instituții 
și-au întețit eforturile pentru a 
împlini cu maximum de respon
sabilitate sarcinile care Ie revin 
la locurile lor de muncă, spriji
nind astfel politica internă și ex
ternă a partidului, activitatea 
mea de artist și cuvîntul meu de 
cetățean al României socialiste se 
adaugă glasului tuturor celor ce 
se pronunță pentru dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî libei 
și independent soarta.

împreună cu întregul nostru 
popor, sprijin întrutotul poziția 
Ic-rmă, intemaționalistă, marxist- 
leninistă a partidului și statului 
nostru.

Am certitudinea ca în aceste 
zile cruciale pentru destinele u- 
manității, rațiunea va triumfa și 
vor fi găsite căile care să ducă 
la întărirea prieteniei și colabo
rării dintre statele socialiste, la

asigurarea condițiilor necesare 
unei înfloritoare activități în 
lupta pentru construcția socia
listă.

în Declarația Marii Adunări 
Naționale văd o nouă întruchi
pare a grijii permanente a parti
dului și statului nostru pentru 
normalizarea relațiilor dintre sta
tele socialiste, fermitatea cu care 
apără principiile marxism-leninis- 
fnului.

Ca om de artă, ca cetățean al 
Republicii Socialiste România, 
susțin cu hotarîre poziția parti
dului nostru, îmi exprim din nou 
totala mea adeziune la princi
piile politicii partidului și statu
lui nostru, exprimate în repetate 
rînduri în cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în construcție H
In munții Gurghiului, nu de

parte de stațiunea balneo-clima- n 
terică So vata, pe pitoreasca ca/eBi 
a Sebeșului s-a dat în folosință 
un punct turistic și de agrementez 
pentru tineret. Turiștii au la dis- ■■ 
poziție un han de alimentație , 
publică, camping, cabane, bazine g 
de pescuit, cîteva terenuri sporti- “ 
ve. Tot pe valea Sebeșului au 
început lucrările de construcție a S 
unui important drum forestier. 
Arteia rutieră pornește de la 
punctul turistic „Stîna de 
și va străbate de-a lungul celor “ 
18 km. întreaga depresiune pînă 
în satul Ilieș. în acest fel se ere- fi 
ează posibilitatea deschiderii a 10 
parchete de exploatare a păduri
lor, a unor bogate bazine cinege- fi 
tice și piscicole.

V. IOAN
subredacția „Sdnteii tineretului4

TELEGRAME
Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am deosebita plăcere să exprim Excelenței Voastre cele 
mai sincere felicitări din partea poporului și guvernului 
Republicii Populare a Yemenului de sud, cu ocazia zilei 
eliberării Republicii Socialiste România. Vă dorim multe 
succese în eforturile dumneavoastră pentru progresul și 
bunăstarea poporului român.

MOHAMMED KAHTAN AL-SHAABI 
Președintele Republicii Populare a 

Yemenului de sud

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cele mai calde felicitări Excelenței Voastre și poporului 

român cu ocazia zilei eliberării Republicii Socialiste Ro
mânia și cele mai bune urări din partea poporului și guver
nului din Singapore pentru progres continuu șî prosperi
tate poporului și guvernului României.

YUSOF BIN ISHAK
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării Dv. am plăcerea 
să adresez Excelenței voastre. în numele poporului camerun, 
al guvernului meu, precum și în numele meu personal, 
viile noastre felicitări. Adresez, de asemenea, urări pentru 
fericirea Dv. personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

Cu înaltă considerație
EL HADJ AHMADOU AHIDJO 
Președintele Republicii Federale 

Camerun

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia aniversării eliberării României, țin să vă adre
sez sincere felicitări. In numele poporului și guvernului 
maurilan. ca și în numele meu personal, vă exprim urări 
de fericire și prosperitate dumneavoastră, precum și guver- 
nului și poporului român.

Cu înaltă considerație,
MORTAR OULD DADDAH 

Președintele Republicii Islamice 
Mauritania

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al României

BUCUREȘTI

Ne este deosebit de plăcut și exprimăm Excelenței Voastre, 
cu prilejul celebrării sărbătorii naționale române, felicitările 
noastre cele mai vii, precum și urările noastre cele mai sin
cere pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea 
poporului dv. prieten.

HASSAN II
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Rog pe Excelența Voastră să transmită felicitările noastre 
călduroase poporului și guvernului român. Sînt convins că 
mari succese vor încununa eforturile pe care le depuneți 
atît de generos pentru bunăstarea și prosperitatea poporu
lui dv.

Sînt convins că dezvoltarea fructuoasă a relațiilor dintre 
noi va contribui la întărirea prieteniei între cele două po
poare ale noastre.

Cu înaltă considerațiune,

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 

Democratice și Populare 
al Republicii Algeriene

La numai două luni după tra
gerea cortinei peste etapa jude
țeană a Crosului tineretului, o 
nouă manifestare reușită se în
scrie în palmaresul comitetului 
județean al U.T.C. Olt: finala 

'Cupei tineretului de la sate, com
petiție la care, în întrecerile pre
liminare, au participat peste 5 000 
de tineri și tinere din satele de pe 
malul Oltului. întrecerile finale, 
disputate pe terenurile de sport 
din parcul orașului Caracal și în 
care au fost angrenați peste 
400 de tineri, s-au bucurat de o 
mare afluență de spectatori. Ti
nerii din mediul sătesc s-au în
trecut pentru cucerirea medalii
lor, diplomelor și frumoaselor 
premii în echipament și materia
le sportive, la următoarele dis
cipline : atletism, handbal, volei, 
fotbal, ciclism și trîntă. Au lip
sit însă din program întrecerile 
de oină, sport îndrăgit de tine
rii din județul Olt, dar care 
treptat-treptat a fost dat uitării.

Cu prilejul marii competiții a 
tinerilor săteni, pe harta județu
lui Olt au apărut noi baze spor
tive, iar în cadrul a numeroase 
formații, au fost depistate ele
mente cu reale aptitudini pentru 
sport. Concursurile de atletism, 
de exemplu, au scos în evidență

posibilitățile de afirmare ale unor 
tineri sportivi ca: Pavel Tru- 
țescu (800 m.), Stela Ionescu 
(greutate), Victor Dulgheru (sări
turi). lmbinînd întrecerile sporti
ve cu manifestările cultural-artis- 
tice, organizatorii finalei au reu
șit să ofere locuitorilor orașului 
Caracal timp de două zile, plă
cute momente de destindere și 
recreere activă.

V. SCARLATI. DANCEA

Pe mai multe terenuri de spori 
din Galați, în aceste ultime zile, 
a domnit o atmosferă de sărbă
torești întreceri. Sute de tineri 
din comunele județului au ve
nit să reprezinte cu cinste culo
rile asociațiilor lor, să-și afirme 
elanul și măiestria sportivă. Atît 
organizatorii, cît și cei care au 
luat loc în tribune, se întrebau 
dacă aceste competiții din cadrul 
fazei județene a Cupei tineretu
lui de la sate vor prilejui o 
nouă revelație, în genul celei a 
sportivei FIȚA RAF1RA, la Cro
sul tineretului, care, la Festiva
lul de la Sofia a ocupat primul 
loc. Privind rezultatele actualei 
faze se cuvine menționate la at
letism cîteva nume de tineri 
campioni: Alecu Teicaru din sa
tul Corni, Viorel Comîrzan, Stela 
Voinea și, mai ales, loji Meli- 
ceanu din Barcea, care la 1000 
metri juniori și la 3000 m se
niori a realizat un timp foarto 
bun. La handbal, volei și fot
bal, precum și la oină au concu
rat tineri sportivi cu un talent 
de necontestat. Dar, ceea ce tre
buie subliniat este atmosfera de 
seriozitate și sportivitate în care 
s-au desfășurat întrecerile. De la 
organizare și popularizare și pînă 
la desfășurarea finalei județene 
nu a fost nici o notă de impro
vizație. Am avut, adeseori, im
presia că asistăm la veritabilele 
competiții de pe stadioanele cu 
renume. Printre cei care au ur
cat pe podiumul premianților ar 
fi trebuit să se afle și organiza
torii. Ei au fost cei care au di
rijat nu mai puțin de 174 echipe 
de fotbal, 130 echipe de hand
bal, 176 echipe de volei, 12 e- 
chipe de oină, 2 700 sportivi la 
trîntă, 2 500 cicliști, peste 15 000 
atleți, în total nu mai puțin de 
30 000 de tineri dornici de afir- 

. mare în sport.
I. CHIRIC

ȘTIRI SPORTIVE

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

De ziua națională a României, aș dori să transmit, în 
numele meu și al poporului din Kuweit, calde felicitări șl 
cele mai bune urări pentru sănătatea personală a Excelenței 
Voastre și pentru fericirea și prosperitatea poporului dum
neavoastră.

SABAH AL-SALEM AL-SABAH 
Emir al Kuweitului

Excelentei Sale
N1COLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării zilei naționale a Republicii Socia

liste România, sînt fericit să transmit Excelenței Voastre 
felicitările mele călduroase. îmi exprim speranța că legă
turile de prietenie între țările noastre vor continua să se 
dezvolte în spiritul înțelegerii și respectului reciproc.

Primiți, Excelență, cele mai bune urări de sănătate 
personală.

General SUHARTO 
Președintele Republicii Indonezia

Excelentei Sale
NICOLĂE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia fericită a zilei naționale a țării Dumneavoastră, 

guvernul și poporul Maltei mi se alătură ca să vă transmit 
Dumneavoastră, guvernului și poporului român cele mai 
sincere felicitări și urări de fericire și prosperitate continuă.

Guvernul Maltei așteaptă stabilirea relațiilor diplomatice 
între țările noastre.

MAURICE DORMAN 
Guvernator general

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sărbătorirea zilei eliberării țării dv., prietene, prilejuiește 
Republicii Arabe Yemen, guvernului și poporului yemenit 
exprimarea felicitărilor lor călduroase.

în numele meu și al colegilor mei din Consiliul Republi
can, transmit cele mai bune urări pentru fericirea și sănă
tatea Excelenței Voastre, precum și pentru prosperitatea 
poporului român prieten.

ABDUL RAHMAN EL-IRIANI
Președintele Consiliului Republican 

al Republicii Arabe Yemen

Imagine din stațiunea balneo
climaterică Călimănețti

Foto: AGERPRES

în Capitală au luat sfîrșit 
întrecerile campionatelor na
ționale de sărituri în apă. în 
proba feminină de sărituri de 
la trambulină, victoria a re
venit Melaniei Decuseară 
(Progresul București) cu 
414,95 puncte, urmată de II- 
diko Csiki (Crișul Oradea) — 
289,85 puncte și Doina Săvu- 
lescu (Școlarul București) — 
265,70 puncte.

Proba de sărituri de b 
platformă (masculin) « fost 
cîștigată de Ion Gonea (In
dependența Sibiu) ou ^to
tal de 437,45 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasați 
Gheorghe Baioan (Progresul 
București) 417,85 puncte 
și Gheorghe Banu (Indepen
dența Sibiu) — 383,15 punc
te.
• Aaeară, la Bologna, tn- 

tr-un med international de 
fotbal, echipa Dinamo București a Invina cu B— 1 (3—<J) 
pe Bologna, prin punctele 
marcata de Lucescu (2) și 
Varga.

PREZENT Șl 
PERSPECTIVE
(Urmare din pag. I)

determina acumularea a peste 
55 milioane mc. apă, apoi cele 
de la Tîsaru și Dumitrești ; va 
fi necesar realizarea unui ca
nal Adjud-Buzău cu un debit 
egal cu cel a două treimi din 
rîurile Moldovei la un 
va subtraversa toate 
și rîurile întîlnite.

—Ați putea vorbi 
eficiența economică

loc care 
pîraiele

despre 
a acestor 

foarte mari investiții ce se vor 
face în județul Vrancea ?

— Prin irigarea a mai bine 
de jumătate din suprafața a- 
gricolă a județului, prin cele
lalte lucrări ce se execută, 
producția globală agricolă, a 
județului Vrancea va fi în 1975 
cam de două ori și ceva mai 
mare decît cea realizată în 
1967.

— Ce sistem de irigare se va 
adapta în aceste macro și mi
cro sisteme de irigații din 
Vrancea ?

— Avînd în vedere faptul 
că terenurile amenajate, chiar 
și cele de pe așa-zisele șesuri 
sînt denivelate — panta ajun- 
gînd pînâ la 22—18 grade — 
aproape în întregime această 
suprafață va fi irigată prin as- 
persiune și conducte îngropate 
(îndeosebi în plantațiile de 
vii). Se va ușura astfel, intr-un 
fel activitatea unităților agri
cole, dar o va și îngreuna, 
lor solicitîndu-le un nu
măr sporit de oameni.

— Cum se preconizează re
zolvarea problemei cadrelor 
specializate care să lucreze în 
incintele amenajate ?

— Specialiștii din unitățile 
agricole cu terenuri amena
jate vor fi obligați să se spe
cializeze la cursuri post-uni- 
versitare ce se vor organiza 
incepînd de anul viitor pe 
lîngă toate instituțiile de în
vățăminte superior-agricol din 
țară. Cît privește cadrele 
tehnice cu pregătire medie, a 
celor ce vor lucra într-una din 
meseriile impuse de muncile 
în sisteme, pentru acestea vor 
fi reprofilate unele din actua
lele școli agricole. Școli care 
vor primi asemenea profile si
gur vor fi și în județul Vran- 
cea. Deocamdată se fac studii 
în acest sens.

— O ultimă întrebare. Ce 
se va întreprinde pentru ame
liorarea terenurilor în pantă 
din acest județ.

— Prea multe încă nu sînt 
în măsură să spun. Deocam
dată există în Vrancea o co
misie guvernamentală ce stu
diază multilateral această pro
blemă. Abia spre sfîrșitul a- 
cestui an sau în primăvara a- 
nului viitor vom ști exact ce 
este de făcut. Un lucru este 
cert prin înfăptuirea acestui 
amplu plan de măsuri se des
chid largi perspective dezvol
tării intensive, multilaterale a 
agriculturii județului Vrancea,



Vietnamul de Sud
Forțele patriotice 

în ofensivă continuă
Forțele celei de-a 7-a 

divizii de infanterie sai- 
goneze sînt angajate în
tr-o luptă violentă cu 
unitățile patriotice in 
apropiere de Cai Lay, 
la 60 kilometri de Sai
gon, relatau luni agen
țiile de presă.

Ciocnirile care au început 
de vineri continuă încă cu a- 
ceeași intensitate. De aseme
nea, în noaptea de duminică 
spre luni forțele patriotice 
sud-vietnameze au atacat o 
altă serie de obiective milita
re. printre care marea bază 
militară- americană de la 
Bien Hoa (asupra căreia 
au fost lansate peste 40 
de obuze de mortiere), aero
dromul de Ia Tra Noc, din a- 
propierea orașului Cantho, 
unde din pricina exploziilor 
provocate de obuzele patrio- 
ților au luat foc cinci cami
oane cisternă și un rezervor 
cu benzină. In zorii zilei de 
duminică au fost bombardate, 
de asemenea, taberele militare 
de la Thuong Duc și Ha 
Thang.

Făcînd bilanțul rezultatelor 
acțiunilor ofensive inițiate 
în cursul săptămînii trecute

După cum anunță agenția 
Associated Press, un convoi 
militar filipinez a căzut luni 
într-o ambuscadă organizată 
de forțele patriotice sud-viet
nameze pe șoseaua principală 
de la Saigon spre baza mili
tară Tay Ninh. Șase soldați 
sînt dați dispăruți, iar alți doi 
sînt răniți. Trei camioane mi
litare au căzut în mîinile pa- 
trioților, iar al patrulea a ars.

Ambuscada a avut loc in 
aceeași regiune unde dumini
că un convoi militar, american 
a fost atacat de patrioți, înre- 
gistrîndu-se 6 morți și 51 
răniți.

L’HUMANITE: „Pentru o 

soluție politică pozitivă"
PARIS 26 Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Sub titlul „Pentru o so
luție politică pozitivă", ziarul 
„L’Humanite" de luni pu
blică o declarație a Biroului 
Politic al P.C. Francez:

La Moscova continuă con
vorbirile între conducăto
rii sovietici și o delegație 
a conducătorilor cehoslovaci 
condusă de președintele Repu
blicii Cehoslovace.

Biroul politic al P.C.F. do
rește cu ardoare ca aceste con-

Orientul
• A doua vizită a

la Amman
Trimisul special al secre

tarului general al O.N.U. pen
tru Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring, urmează să sosească 
vineri la Amman, au anunțat 
surse oficiale din capitala Iorda
niei. Aceasta va fi a doua vizită 
a lui Jarring la Amman de cînd 
s-a înapoiat de la sediul O.N.U. 
unde a prezentat un raport lui 
U Thant cu privire la misiunea 
ce i-a fost încredințată.

pe s c u IV-t
• La Lenzerheide (Elveția) s-a 

desfășurat un concurs interna
țional de pian. Premiul întîi a 
fost atribuit pianistului român 
Toma Vesmaș.

CONVORBIRILE LUI
MAKARIOS

PREȘEDINTELE Ciprului, 
arhiepiscopul Makarios, a pă
răsit luni dimineața Stockhol- 
mul, după o vizită de patru zile 
în Suedia. Șeful- statului cipriot 
a avut convorbiri cu premierul 
suedez, Tage Erlander, și cu 
alte personalități asupra pro
blemei cipriote și a prezenței 
forțelor O.N.U. în insulă. Ur
mătoarea etapă a turneului 
scandinav al președintelui Ma
karios este Copenhaga, unde a 
sosit în aceeași zi.

• DUPĂ cum anunță agenția 
France Presse citind postul de 
radio din capitala R.A.U., Tri
bunalul militar din Cairo a 
condamnat sîmbătă la muncă 
silnică pe viață pe principalii 
cinci acuzați în procesul încer
cării de lovituri de stat din 
august 1967. Alți 40 de acuzați 

de patrioții sud-vțetnamezi, a- 
genția de presă „Eliberarea" 
menționează că peste 1200 de 
militari americani și saigo- 
nezi au fost scoși din luptă în 
urma puternicelor ciocniri 
care au avut loc în regiunea 
Tay Ninh. Atacul patrioților 
asupra poziției unde erau 
„amplasate unități ale celei 
de a 25-a divizii americane de 
infanterie, din regiunea Tra 
La, s-a soldat cu aproximativ 
600 de militari uciși sau ră
niți, 140 de tancuri, care blin
date și alte vehicule de luptă 
distruse.

Potrivit aceleași agenții, o 
altă importantă operație ini
țiată de patrioți, asaltul asu
pra bazei americane din re
giunea Tra Phi, s-a soldat, de 
asemenea, cu aproximativ 600 
de militari scoși din luptă, 
patru avioane, 96 tancuri și 
care blindate distruse sau a- 
variate, o mare cantitate de 
arme și muniții fiind captu
rată.

Luni după-amiază au fost 
reluate operațiunile militare în 
partea de nord a perimetru
lui taberei forțelor speciale a- 
mericano-saigoneze de la Duo 
Lap. Teatrul unora din cele 
mai sîngeroase lupte din ulti
ma vreme după cum a decla
rat un purtător de cuvînt al 
trupelor saigoneze, detașamen
tele F.N.E. au aruncat în luptă 
cîteva unități de artilerie. De 
asemenea, în imediata apro
piere a zonei demilitarizate au 
loc lupte grele. Lupte sporadi
ce se desfășoară și în Delta 
Fluviului Mekong, precum și 
în provincia Binh Tuan, re
giuni unde de cîteva zile se 
desfășoară acțiuni militare de 
o deosebită violență, soldate 
cu grele pierderi de ambele 
părți.

vorbiri să ducă la o soluție po
litică pozitivă a situației grave 
creată prin intervenția militară 
în Cehoslovacia.

Prin soluție pozitivă, Biroul 
Politic înțelege un acord com- 
portînd înainte de toate nor
malizarea situației din Ceho
slovacia, în cadrul suveranită
ții guvernului și P. C. din Ce
hoslovacia, precum și al obli
gațiilor lor internaționale — 
ceea ce implică retragerea for
țelor de intervenție.

Apropiat
lui Gunnar Jarring

REPREZENTANTUL Iorda
niei la O.N.U., Muhammad El- 
Farra, a adresat o scrisoare 
președintelui Consiliului de 
Securitate în care îi atrage a- 
tenția în legătură cu „deterio
rarea continuă a situației din 
Orientul Apropiat". Deși nu se 
cere convocarea Consiliului de 
Securitate în această problemă, 
unii observatori consideră că o 
asemenea eventualitate nu este 
exclusă.

au fost condamnați la pedepse 
între 15 ani muncă silnică și 
un an închisoare, iar alți 14 
achitați.
• STAREA sănătății genera

lului Eiserihover internat la spi
talul militar Walter Reed din 
Washington continuă să rămînă 
critică, anunță un buletin me
dical dat publicității de acest 
spital. Comunicatul precizează 
că fostul președinte al S.U.A. 
începînd de duminică dă sem
nele unei noi creșteri a iritabi- 
lității cardiace.

• MAREA Britanie va acor
da într-un viitor apropiat un a- 
jutor financiar în valoare de 3 
milioane lire sterline Republicii 
Yemenului de sud, relatează a- 
genția France Presse. citind 
surse britanice. Acest ajutor a 
fost promis de Marea Britanie 
fostei Federații de sud înainte 
ca ea să devină independentă. 
El a fost suspendat în momen
tul în care guvernul Yemenului 
de sud a refuzat să plătească 
pensiile unor foști funcționari 
britanici. Actualul ajutor fi
nanciar va consta din 1,4 mili
oane lire sterline în devize, iar 
restul în material militar.

SUEDIA. Imagine din capitala țării, Stockholm

NEGOCIERILE 
0E LA ABDIS 

ABEBA
Luni dimineața au reîn

ceput la Addis Abeba nego
cierile nigeria no-biafreze 
cu privire la ajutorarea 
populației civile. Ședințele 
se desfășoară sub președin
ția împăratului Haile Sela
ssie, președintele Comitetu
lui consultativ al organi
zației Unității Africane.

Agențiile de presă rela
tează că sîmbătă seara tra
tativele dintre delegațiile 
nigeriană și biafreză se gă
seau într-un impas complet, 
deoarece propunerile reci
proce nu au fost acceptate, 
atît în ce privește crearea 
culoarului aerian cît și a 
căii terestre care să facili
teze transportul alimente
lor și medicamentelor către 
victimele războiului. Agen
ția France Presse consideră 
că știrea despre bombarda
rea de către truoele nigerie- 
ne a aeroportului pus la 
dispoziția Crucii Roșii In
ternaționale va face obiec
tul dezbaterii acestei reu
niuni, și, în același timp, 
acest fapt se pare că în
greunează desfășurarea tra
tativelor.

Grevă generală 

in Liban
Aproximativ 70 000 de 

muncitori libanezi, reprezen- 
tînd peste 100 de sindicate pro
cesionale, au declarat luni o 
grevă generală de o oră în spri
jinul cererilor de îmbunătățire 
a condițiilor de trai și de mun
că. Un purtător de cuvînt al 
greviștilor a declarat că princi
palele cereri ale muncitorilor 
sînt adoptarea de măsuri împo
triva concedierilor arbitrare și 
lărgirea posibilităților de edu
cație.

La grevă au participat mun
citorii textiliști. funcționarii și 
muncitorii din portul și aero
portul Beirut, precum și func
ționarii din bănci.

PREȘEDINTELE repu
blicii Volta Superioară, San- 
goule Lamizana. a confirmat că 
va participa la lucrările confe
rinței la nivel înalt a Organi
zației Unității Africane, pro
gramate să înceapă la 12 sep
tembrie la Alger.

Adresîndu-se ziariștilor la
înapoierea dintr-o vizită de
nouă zile în Ghana, Lamizana 
a spus : „Nimic nu este mai
folositor decît contactele între
șefii de state. Ele permit re
zolvarea multor probleme".

„MIRAGE" PENTRU
BELGIA

LA Bruxelles a fost înche
iat un contract pe baza căruia 
Belgia achiziționează din Fran
ța 88 de avioane militare de 
tip „Mirage" în valoare de 7,5— 
8 miliarde de franci belgieni. 
Printre cheltuielile militare e- 
fectuate recent de guvernul bel
gian se mai numără și achizi
ționarea unor tancuri vest-ger- 
mane în valoare de mai multe 
miliarde franci.

• •••••
„înaintez prin tufi

șuri împreună cu cîțiva 
ofiferi biafrezi rămași 
să apere Aba, își înce
pe trimisul special al 
agenției France Presse, 
Frangois M azure, ulti
mul reportaj despre 
situația din Biafra“. 
Nu faceți nici un zgo
mot ,dușmanii sînt la 
mai puțin de 100 de 
metri înaintea noastră, 
îmi spune cu o voce 

Pe frontul din Biafra
joasă locotenentul de 
23 de ani, Michel 
Ngoku. Tăcerea este 
copleșitoare și depli
nă ; vîntul umed adu
ce pînă la noi miasme
le insuportabile ale 
cadravrelor.

Soldații locotenentu
lui Ngoku, aflați în 
primele linii biafreze, 
fac parte din cei ră
mași să apere Aba. De 
două zile nici unul din 
ei n-a mîncat și nici

Vedere din orașul Pola (R. S. F. Iugoslavia)

• ÎN capitala Danemarcei 
s-au deschis luni lucrările celei 
de-a doua conferințe internațio
nale a sănătății cu participarea 
a peste 400 de medici și oameni 
de știință din 42 de țări. Con
ferința va dezbate situația sani
tară mondială, progresele reali
zate în tratamentul medical mo
dern, folosirea calculatoarelor 
electronice în tratamentul mon
dial și alte probleme.

• LA Memphis au avut loc 
noaptea trecută noi incidente 
rasiale. în cursul ciocnirii din
tre poliție si demonstranți, un 
polițist a fost rănit. Dimineața 
în oraș s-a restabilit calmul.

• LA Ierusalim s-a anun
țat oficial că Abba Eban, mi
nistru lafacerilor externe al 
Israelului, va face o vizită o- 
ficialâ în Franța la mijlocul 
lunii septembrie. După aceas
ta. Abba Eban va face o vi
zită în America, unde va pre
zida o consfătuire a ambasa
dorilor țării sale în statele de 
pe acest continent.

• LA BONN s-a anunțat că 
ministrul vest-german al e- 
conomiei, Karl Schiller, va 
pleca marți Ia Londra într-o 
vizită oficială. Schiller, care va 
fi însoțit de Johann Baptist 
Schollhorm, secretar federal 
al economiei, va avea în
trevederi cu ministrul bri
tanic al finanțelor. Cu acest

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL 
ZILEI DE 23 AUGUST

IN seara zilei de 25 august 
comuna populară „Prietenia chl- 
no-română" a organizat o seară 
de film cu prilejul zilei națio
nale a României. Au participat 
Aurel Duma, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Pekin, membri ai ambasadei ro
mâne. membri ai conducerii aso
ciației de prietenie China- 
România.

ISLAMA BAD. — Cu pri
lejul zilei naționale, amba
sadorul României în Pakis
tan, Mihai Magheru, a oferit 
o recepție în saloanele am
basadei la care au partici
pat Arhsad Hussain, mi
nistrul afacerilor externe, 
secretari de stat din diferi
te ministere și șefi ai misiu
nilor diplomatice din Pa
kistan. Ambasadorul român 
a rostit un discurs la postu
rile pakistaneze de radio, 
iar posturile de radio și te
leviziune au transmis pro
grame dedicate zilei națio
nale a României. Presa pa
kistaneză a acordat un spa
țiu larg zilei naționale a 

n-a dormit. „Pentru ce 
luptăm astfel ? spune 
locotenentul Ngoku. 
Pentru că înainte de 
a muri un om trebuie 
să se bată. Fiecare 
dintre noi știe prea 
bine că nu are de ales; 
știe că trebuie sau să 
reziste sau să moară. 
Nimic nu e mai simplu 
ca aceasta.

Peste tufișuri se lasă 
seara. Undeva, in stîn-

batdlion de infanterie. 
Vîrîți în tranșeele lor 
așteaptă asaltul trupe
lor federale. Abia ju
mătate din ei sînt înar
mați dar printre ei 
există și cîțiva fericiți 
posesori ai unor arme 
automate".

Faptul că n-avem 
arme suficiente, spune 
într-o engleză impeca
bilă comandantul lor, 
nu are prea mare im-

ga izbucnește pe neafr 
teptate un răpăit de 
arme. Pe urmă, totul 
redevine tăcut și peste 
cîteva minute, un grup 
de soldați vin transpor- 
tînd un rănit. Este un 
soldat al forțelor fede
rale care explică speriat 
că a vrut să fugă de 
front, dar a greșit di
recția.

Puțin mai departe, 
în același sector, se 
află soldații unui alt

portantă. Fiecare lup
tător are alături de el 
unul sau doi prieteni. 
Cînd primul va cădea 
celălalt îi va lua arma. 
Acum însă, moralul 
oamenilor este exce
lent. adaugă căpitanul: 
pentru prima dată în 
ultimele 36 de ore ni 
s-a adus ceva de mîn- 
care".

„Părăsim liniile bia
freze pe o cărăruie în
tretăiată de groapa u-

prilej, cei doi miniștri vor aborda 
o serie de probleme privind si
tuația generală a sistemului mo
netar interoccidental. Ministrul 
vest-german dorește în mod ex
pres să obțină informații de la 
interlocutorul său britanic în le
gătură cu soarta lirei sterline.

ETNA ERUPE DIN NOU...
R1URI de lavă au început 

să se reverse luni dimineața 
pe versantul estic al muntelui 
Etna, ca urmare a unei noi e- 
rupții a vulcanului cu același 
nume. Mii de turiști s-au adu
nat în regiunile apropiate pen
tru a urmări exploziile intermi
tente și lava incandescentă. 
Autoritățile au declarat că nu 
există nici un pericol pentru 
populație.

• PRIMUL ministru al Su
danului, Mohammed Ahmed 
Mahgoub, a sosit duminică 
după-amiază la Cairo într-o 
vizită oficială de două zile. 
El va avea convorbiri cu con
ducători ai R.A.U. în legătu
ră cu o eventuală conferință 
a țărilor arabe.

• ASUPRA regiunii de sud- 
est a Japoniei s-a abătut, în 
ultimele zile, ploi torențiale, pre
vestitoare ale unui nou taifun, 
cel de-al zecelea din anul acesta. 
Comunicațiile rutiere fi ferovia

României și realizărilor sal* 
în diferite domenii.

RABAT. — Cu ocazia zi
lei naționale a Republicii 
Socialiste România, însărci
natul cu afaceri a.i. al 
României în Maroc, Gheor
ghe Radu, a oferit o re
cepție la care au participat 
Jawad Ben Brahim, minis
trul comerțului, industriei 
și minelor, reprezentanți ai 
conducerii diferitelor insti
tuții centrale și organisme 
de stat marocane, Aii Yata. 
secretarul general al Parti
dului Eliberării și Socialis
mului, și alți membri ai 
conducerii acestui partid, 
membrii din conducerea 
Partidului Uniunea Națio
nală a forțelor populare șl 
ai centralei sindicale — U- 
niunea marocană a muncii, 
ziariști și oameni de cultu
ră și artă, oameni de afa
ceri etc. Au mai participat 
șefi ai misiunilor diploma
tice și acreditați la Rabat, 
specialiști români care lu
crează în Maroc.

nui obuz. După un 
sfert de oră de mers 
regăsim jeepul care 
ne-a adus. Deja s-a 
făcut noapte. La lumi
na farurilor zărim și
ruri de refugiați mer- 
gînd încet pe marginea 
drumului. Chiar și 
noaptea, ei mărșăluiesc 
dueîndu-și legătura 
unde fiecare și-a în
ghesuit întreaga sa a- 
vuție trecînd de la un 

cătun la altul, de la o 
tabără suprapopulată 
la alta, căutînd în van 
adăpost și hrană. Epui
zate, familii întregi au 
adormit pe marginea 
drumului, așteptînd di
mineața. Și mîine, o 
nouă zi de mizerie va 
începe pentru acești 
soldați, pentru acești 
oameni aproape morți 
de foame, pentru între
gul popor al Biafrei sau 
mai bine zis pentru 
ceea ce a rămas din el".

Maria Giannaris 

a încetat din viață
Micuța Moria Giannaris, In 

vlrsti de 5 ani, caro trăia 
de o săptămlnă eu o ini
mă transplantată, a încetat din 
viață duminică seara la spi
talul de copii din Houston.

Un purtător de cuvtnt al 
spitalului a declarat că fetița 
a fost victima unui stop car
diac și că toate eforturile de
puse pentru reanimarea ei nu 
au avut nici un rezultat.

Maria Giannaris, operată de 
cunoscutul profesor Denton 
Cooley, a fost cea de-a 31-a 
persoană căreia i s-a trans
plantat o inimă, și al doilea 
copil asupra căruia s-a efec
tuat o asemenea operație.

re au fost întrerupte, legăturile 
telefonice la fel, sute de case 
sînt acoperite de ape. După 
cum menționează știrile trans
mise de agențiile de presă, nu se 
cunoaște precis numărul victi
melor, dar se presupune că a- 
cesta ar fi considerabil.

• AUTORITĂȚILE Insulei 
Hawai devin tot mai îngrijorate 
în legătură cu activitatea deo
sebit de intensă a vulcanului 
Kilaeau. Din craterul vulcanu
lui ies lungi coloane de fum și 
sînt aruncate bucăți de rocă 
pînă la o distanță de aproxima
tiv 12 kilometri nu departe de 
așezarea Pahoaw cu 500 de lo
cuitori. Pădurile din apropie
rea vulcanului au fost incen
diate.
• ÎNTR-UN raport al De

partamentului poliției din New 
York se arată că în prima ju
mătate a anului în curs au fost 
arestate 1 185 de persoane în 
cursul unor demonstații. Nu
mai în timpul demonstrațiilor 
de protest de la Universitatea 
Columbia din primăvara aces
tui an au fost arestați 600 de 
studenți. Majoritatea celor a- 
restați sînt din rîndul celor 
care au protestat împotriva 
încorporărilor în armata ame
ricană pentru a fi trimiși să 
lupte în Vietnam.

Dificultățile 

școlii 

braziliene

porti închise
Nu de mult, o școală nouă elementară, deschisă într-o 

regiune izolată a statului brazilian Rio Grande do Sul, 
a trebuit să-și închidă porțile. De data aceasta nu au 
lipsit echipamentul și nici cadrele didactice. în schimb, 
părinții elevilor, țărani din împrejurimi, nu au avut 
posibilitatea să cumpere copiilor îmbrăcămintea minim 
necesară, pentru a se prezenta la lecții.

Cele petrecute în «talul Rio Grande do Sul nu reprezintă un 
caz izolat. Intr-o corespondentă publicată din Montevideo, zia
rul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU" vorbește 
despre „o adevărată tragedie a sistemului brazilian de invăță- 
mmt . Lipsesc clădiri de școală, lipsesc cadre didactice, manuale, 
lipsesc pînă chiar și... elevii. La începutul noului an școlar, gu
vernul din Brasilia a anunțat punerea în aplicare a unui plan cu
prinzător de alfabetizare a unui număr de 23 milioane de bra
zilieni. Dar în scurt timp, conducătorul acestui plan, Celso Kel
ly, director în Ministerul Educației, a fost nevoit să dea înapoi. 
El nu primise, nici un ban, ci numai indicația de „a se descurca 
cum va putea**. Sumele respective nu s-au pierdut Ele au servit 
deschiderii unei noi școli de... ofițeri.

Potrivit datelor oficiale publicate la Brasilia, aproximativ Ju
mătate din numărul copiilor de vîrstă școlară nu sînt cuprinși în 
sistemul de învățămînt, fie din cauză că în apropierea lor nu 
se găsește vreo școală sau pentru că părinții lor nu au posibili
tatea să le cumpere îmbrăcămintea prevăzută de regulamentele 
școlare. Dar chiar și în aceste condiții, abia un sfert din copiii 
brazilieni reușesc să absolve patru clase elementare. în fapt, ei 
nu învață mai mult decît alfabetul.

în capitalele latino-americane se recunoaște că cea mai difl 
cilă problemă a educației este aceea a „fugii din școli** a ' *
piilor. Pe întreg continentul Americii Latine, 85 la sută din c 
renunță la învățătură încă din prima clasă elementară. Medip 
învățătură a unui copil (dintre cei care frecventează școlileT 
de numai... doi ani. O excepție o constituie Argentina, țară cu — 
sistem de educație mai dezvoltat, unde această medie este de - 
trei ani. Lucrurile se complică și mai mult la nivelele școlare su
perioare : 90 la sută din absolvenții școlilor elementare de patru 
ani renunță să se înscrie in gimnazii, iar numai 14 la sută din 
cei înscriși în universități termină studiile academice.

Chiar în aceste condiții, în Brazilia se dă o adevărată luptă, 
reflectată deseori în coloanele presei din această țară, pentru un 
loc intr-un gimnaziu sau facultate. Astfel, la gimnaziul de stat 
Pedro II, s-au prezentat 12 000 condidați pentru 600 de locuri. 
La o facultate de filozofie, au existat 10 00 candidați pentru 100 
de locuri. Situația este explicată prin dificultățile organizatorice 
care se înregistrează in sistemul de învățămînt. Intr-adevăr, în 
timp ce școlile de stat de toate gradele sînt insuficiente, 
au răsărit, ca ciupercile, tot felul de școli particulare. Numărul 
lor trece de 9000, ele fiind patronate de biserică, de diferite or
ganizații particulare sau de „sindicate** ale profesorilor, care 
văd în exploatarea unui asemenea sistem de învățămînt, o ex
celentă sursă de cîștiguri. Reflectînd această stare de lucruri, 
ziarul brazilian „VISAO** a scris că fiecare minister, fiecare -r- ’ 
ganizație autonomă, fiecare consiliu municipal, patronează cîtb 
școală proprie, susținută pe plan financiar de cite un industriaș 
sau un politician care dorește, în felul acesta, să-și asigure o 
„clientelă politică**. Iar între acești „patroni** se dă în permanen
ță o luptă pentru supremație în domeniul educației.

Rezultatele acestui sistem se văd în lacunele învățămîntuIuL 
La o țară cu o populație de aproximativ 100 milioane de locui
tori, anual ies de pe băncile facultăților abia 21 000 absolvenți. 
Institutele politehnice dau în fiecare an numai 2000 de cadre 
dar, potrivit declarațiilor fostului ministru brazilian al planifică
rii, Oliveira Campos, pentru ei stau la dispoziție numai 600 
de posturi libere. Dealtfel, cu numai 2 Ia suta din venitul na
țional destinat învățămîntului, Brazilia ocupă unul din ultimele 
locuri de pe continentul latino-american.

Guvernul de la Brasilia a recunoscut că „sistemul educației 
nu ține seama de realitățile țării**. Sub presiunea opiniei publice 
și a demonstrațiilor studențești, președintele țării, Costa e Silva, a 
desemnat recent o comisie însărcinată cu examinarea planurilor 
unei reforme universitare. Există însă serioase îndoieli că o a- 
semenea reformă va putea fi pusă în aplicare în condițiile exis
tenței unui adevărat monopol particular în domeniul învăța-

I. RETEGAN

CONVENȚIA DEMOCRATĂ 
DE LA CHICAGO

în orașul Chicago s-au des
chis lucrările convenției na
ționale a Partidului democrat 
care va desemna pe candida- 
ții la alegerile pentru postu
rile de președinte și vicepre
ședinte al S.U.A. și va apro
ba platforma electorală a 
partidului. La convenție par
ticipă 2 622 delegați cu drept 
de vot, 2 622 supleanți și 367 
delegați fără drept de vot.

Pentru învestitura demo
crată și-au prezentat candida
turile vicepreședintele S.U.A., 
Hubert Humphrey, Eugene Mc 
Carthy, senatod de Minnesota, 
George Mc Govern, senator 
din Dakota de sud și Lester 
Maddox, guvernatorul statului 
Georgia. Duminică, toți candi- 
dații au rostit cuvîntări televi
zate în care și-au reafirmat 
pozițiile lor în cazul în care

Pentru a face față mani
festațiilor anunțate de dife
rite grupuri la Chicago în 
legătură cu Convenția demo
crată, precum și pentru a se 
controla identitatea persoa
nelor care au acces în sala 
Convenției, a fost afectat un 
contigent de 1 500 polițiști și 
de agenți federali. Mai mul
te sute de polițiști efectuează 
serviciul de patrulare pe dru
murile de acces spre sală, 
iar 800 de polițiști constituie 
detașamentul de intervenție 
pentru caz de necesitate. 500 
de detectivi municipali vin 
să întărească forțele servi
ciului secret, care suprave
ghează hotelurile unde sînt 
incartiruiți delegații. De ase
menea, 5 500 soldați ai Găr
zii naționale din statul Illi
nois se află in stare de alar
mă în cinci cazărmi din oraș.

A

V.

vor fi aleși. Observatorii con
sideră că cele mai mari șanse 
de a obține învestitura le are 
vicepreședintele Humphrey. 
Cu toate acestea nu se ex
clude posibilitatea ca, în cazul 
în care Humphrey nu va în
truni, din primul tur de scru
tin, majoritatea necesară de 
1 312 voturi, președintele John
son va fi invitat de conducerea 
Partidului democrat să-și pre
zinte candidatura pentru a 
doua oară. V

VICEPREȘEDNITELE Hubert 
Humphrey a reafirmat dumini
că în cadrul unei emisiuni tele
vizate la Chicago sprijinul său 
în general față de politica pre
ședintelui Johnson în Vietnam. 
Pe de altă parte el a recunos
cut că există „anumite diver
gențe nuanțate" față de această 
politică".

într-un interviu acordat te
leviziunii din Washington cu cî
teva ore înainte de plecarea 
sa de la Washington, la Chica
go senatorul Eugen McCarthy 
nu a negat formal posibilitatea 
de a accepta candidatura la 
postul de vicepreședinte, în ca- 
ziîi stabilirii de către conven
ție a unei alte candidaturi pen
tru postul de președinte. El a 
adăugat însă că din cauza di
vergențelor sale cu vicepreșe
dintele Humphrey, în legătură 
cu politica S.U.A. în Vietnam, 
el nu l-ar putea susține pe a- 
cesta în campania electorală 
împotriv.- candidatului republi
can Nixon.

Cu toate că părea relativ pu
țin optimist în ceea ce priveș
te propriile sale șanse la 
învestitură, McCarthy n-a a- 
mintit nimic în legătură cu e- 
ventualitatea unei alianțe tac
tice cu partizanii senatorului 
McGovern împotriva vicepre
ședintelui Humphrey.
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