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Conducătorul partidului și statului a avut ieri un rodnic dialog
de lucru cu oamenii

Miercuri, 18 septembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită de lucru, în județul Covasna, unul din cele 
mai tinere județe ale patriei, căruia anii din urmă, ca și perspectivele pe 
care i le deschid istoricele documente — Proiectul de Directive și Pro
iectul de Program — ce vor fi supuse aprobării Congresului al XI-lea al 
partidului, i-au adus și îi vor aduce o puternică dezvoltare economico- 
secială. Grăitor este, în acest sens, faptul că, în timpul vizitei în locali
tăți ale județului Covasna, tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat parte la 
inaugurarea unor noi unități economice, construite prin efortul de inves
tiții mari acordate acestui județ, ca și altora, în spiritul politicii parti
dului și statului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor țării.

Desprindem, din desfășurarea acestei vizite, încă o semnificație ma
joră, ridicată la putere de simbol : prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la inaugurarea Monumentului Ostașului Român în orașul Sfîntu 
Gheorghe, prilej de glorificare a eroicelor lupte desfășurate aici pentru 
eliberarea pămîntului strămoșesc, în zilele de după 23 August 1944, de

CUVÎNTAREA

muncii din județele Covasna și Hunedoara
cinstire a marilor tradiții patriotice ale înaintașilor și de reafirmare a 
frăției depline cu care, astăzi, toți oamenii muncii din patria noastră, 
români, maghiari, germani și de alte naționalități, muncesc umăr la 
umăr, într-o minunată unitate, pentru ridicarea patriei pe noi trepte 
de civilizație și progres socialist, spre binele și prosperitatea întregului 
nostru popor.

în cursul aceleiași zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit în jude
țul Hunedoara.

în timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu con
ducători ai organelor locale de partid și de stat, ai întreprinderilor, cu 
numeroși oameni ai muncii, analizînd stadiul de îndeplinire a sarcinilor 
actualului plan cincinal, măsurile ce trebuie întreprinse pentru reali
zarea și depășirea obiectivelor prevăzute. Pretutindeni, secretarul ge
neral al partidului a fost întîmpinat cu bucurie, cu sentimente de înaltă 
stimă și profundă dragoste, de oamenii muncii, care scandau numele 'to
varășului Nicolae Ceaușescu.

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populara din orașul Sf. Gheorghe
Dragi tovarăși,Dați-ml voie să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului Sfîntu Gheorghe și județului Covasna, un salut călduros, in numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al guvernului, precum și al meu personal. (Aplauze puternice, urale).Vizita în județul Covasna este prilejuită, atît de dezvelirea Monumentului Ostașului Român, închinat luptei pentru eliberarea patriei de sub dominația Germaniei hitleriste și trecerea la făurirea unui viitor nou, independent, cît și de dorința de a avea întîlniri de lucru, discuții cu comitetul județean, cu comitetele orășenești de partid, cu comuniștii, cu conducerile întreprinderilor, cu oamenii muncii din industrie și din agricultură, de a vedea cum se realizează ihotărîrile Congresului al X-lea al partidului și ce trebuie făcut în continuare pentru înfăptuirea lor în bune condiții, pentru pregătirea realizării noilor sarcini ce vor fi trasate de Congresul al XI-lea al partidului.Aș nori, mai întîi, să mă refer la evenimentul dezvelirii monumentului, care evocă momentul de acum 30 de ani, cînd orașul Sfîntu Gheorghe a fost eliberat de sub dominația trupelor hitleriste de către diviziile române, în colaborare cu armatele sovietice, și cu sprijinul activ și puternic al maghiari, grăbirea județului, scandează: „Ceaușescu-P.C.R.!“). Fie ca acest monument să simbolizeze hotărîrea armatei noastre, a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, români și maghiari, de a face totul pentru a asigura independența și suveranitatea patriei, triumful societății socialiste multilateral dezvoltate România !urale).Aș dori calde Balogh Peter, care a realizat a- cest monument de artă — ex-

presie a recunoștinței față de armată. Ii doresc să realizeze noi opere închinate patriei noastre, făuririi socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite).
de as-

locuitorilor români șl care au contribuit la eliberării orașului și (Aplauze, urale ; se

și al comunismului in (Aplauze puternice,să adresez cele mai felicitări sculptorului

Dragi tovarăși,In cursul vizitei de lucru, am fost în cîteva întreprinderi construite în ultimii ani în Tg. Secuiesc și am constatat cu multă satisfacție că aceste unități, deși noi, realizează în bune condiții sarcinile de producție și aduc o contribuție de seamă la Înfăptuirea inainte de termen a planului de către județul Covasna, de către întreaga țară. Am vizitat în orașul Sfîntu Gheorghe o întreprindere mai veche, unde am mai fost de cîteva ori. Am constatat cu multă bucurie progresele realizate de acest colectiv minunat, faptul că el dă producție din ce în ce mai bună și aduce o contribuție de seamă la realizarea planului în județul dumneavoastră. Am vizitat o întreprindere de produse lactate și am de gînd să mai vizitez întreprinderea de construcții de mașini. Tovarășul prim-secretar a dorit să o vizitez „cînd va realiza parametrii", sperînd că în felul acesta va reuși să stimuleze ministerul și conducerea întreprinderii să acționeze pentru realizarea lor mai devreme. Totuși am hotărît să merg și la această întreprindere, spre a vedea împreună ce trebuie făcut pentru realizarea într-un timp cît mai scurt a parametrilor proiectați.In acest cincinal producția industrială a județului dumneavoastră s-a dublat. Este adevărat, nu a ajuns încă decit la 3,3 miliarde, dar să nu uităm că a pornit de la 1,6 miliarde. S-au pus in funcțiune 10 întreprinderi noi și s-au modernizat o serie de întreprinderi mai vechi. S-au obținut succese remarcabile și în agricultură. S-au dezvoltat, de asemenea, orașele — dumneavoastră, cei din orașul Sf. Gheorghe, cunoașteți bine aceasta. Am dezvoltat orașul Tg.

Secuiesc, care, de la 7 000 locuitori în 1965, a ajuns tăzi la 18 000.Am mai «vizitat in Covasna și o întreprindere nouă de produse din lemn care, de asemenea, este o unitate modernă a județului dumneavoastră.Impresiile sînt bune ; sînt bune atît în ce privește punerea în producție a obiectivelor, însușirea noilor produse, cit și în privința preocupării pentru calitatea produselor. Ținînd seama de realizările obținute pînă acum, doresc să adresez cele mai calde felicitări muncitorilor, conducerilor întreprinderilor, organizațiilor de partid pentru rezultatele obținute în dezvoltarea industriei și să le urez tuturor noi și noi succese in activitatea viitoare ! (Aplauze puternice, urale).Am fost informat că anul acesta în agricultură s-au obținut rezultate bune. Atît întreprinderile de Stat, cît și cooperativele agricole de producție, toți oamenii muncii din agricultură, întreaga țărănime depun eforturi pentru a contribui la dezvoltarea generală a județului, a patriei noastre. De aceea, resc ca la această adunare adresez și oamenilor muncii agricultură, cooperatorilor, tregii țărănimi, felicitări urări de(Aplauze puternice, urale).S-a dezvoltat, de asemenea, puternio învățămîntul ; sînt bucuros să constat că atît cadrele didactice, cît și elevii, depun eforturi pentru ca tînăra generație să-și însușească noile cunoștințe ale științei și culturii, pregătindu-se temeinic pentru a putea participa mîine cu succes la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România.Urez cadrelor didactice noi succese în activitatea viitoare ; urez elevilor din județul Covasna și din orașul Sf. Gheorghe succese mari în învățătură și le adresez îndemnul de a face totul ca studiul să fie strîns legat de viață, de realitate. Astfel ei vor putea păși cu capul sus, cu mîndrie in opera mărea-

do- să din în- țl noi și noi succese.

ță de făurire a unui viitor nou, fericit al patriei noastre, plauze puternice, urale).In cîteva din întreprinderile pe care le-am vizitat astăzi, am constatat cu multă bucurie rezultatele bune obținute în înfăptuirea programului partidului nostru de creștere a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. In aceste întreprinderi, muncitorii, tehnicienii, inginerii m-au informat că sporul de retribuție care a început să se aplice de la 1 august, a dus la o creștere substanțială a venitului lor, asi- gurind și pe această cale — așa cum se asigură și prin celelalte măsuri, privind locuințele, a- provizionarea, ocrotirea sănătății ș.a.m.d. — ridicarea bunăstării întregului nostru popor. Se demonstrează incă odată că, pe măsură ce reușim să dezvoltăm economia, industria, a- gricultura, creăm și condiții pentru bunăstarea poporului — țelul întregii noastre politici, e- sența însăși a făuririi socialismului și comunismului în România care închină totul omului, fericirii întregului popor ! (A-plauze puternice, urale. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

(A-

Dragi tovarăși,Rezultatele pe care le-ațl obținut și le obțineți in activitatea dumneavoastră sînt q contribuție la eforturile întregului popor, la succesele obținute de întreaga țară pe calea dezvoltării socialiste, a înfăptuirii cincinalului înainte de termen. Cunoașteți din relatările presei că multe colective de oameni ai muncii, multe județe au realizat de pe acum planul pe 4 ani cu 5 sau cu 4 luni înainte. Aceasta ne dă garanția că angajamentele asumate de clasa noastră muncitoare, de ingineri și tehnicieni, de toți oamenii muncii din industrie, de țărănime. de a realiza cincinalul înainte de termen, dînd o producție substanțială peste plan, se vor realiza cu succes. Avem toate condițiile ca cincinalul să fie îndeplinit înainte de împlinirea a 5 ani. (Aplauze puternice ; urale).

Tocmai pe baza rezultatelor pe care le-am obținut pînă acum au fost elaborate atît proiectul Programului, cît și proiectul de Directive pentru cel de-al XI-lea Congres al partidului — care trasează dezvoltarea de perspectivă a patriei noastre in toate domeniile de activitate. Cunoașteți prevederile proiectelor de Program și de Directive — nu doresc să mă refer acum la ele. Ceea ce doresc să menționez este că aceste documente izvorăsc din realitățile patriei noastre, asigură înfăptuirea principiilor marxist-leniniste, idealurilor socialismului și comunismului in patria noastră, corespunzător condițiilor și cerințelor concrete ale societății noastre, tradițiilor și voinței porului. (Aplauze puternice, scandează : „Ceaușescu și porul").Printre multele prevederi Program și Directive, una referă la continuarea politicii de repartiție judicioasă a industriei, a forțelor de producție, pe întreg teritoriul țării. Se prevede că pină in 1980 toate județele producție indus- puțin 10 miliarde în 1990, de 18—20 Este o sarcină importanță, care ■-------- 1.1 viațăelaborate încă Marx și Engels — ca unitate adminlstrativ-

po-Se po-dinse
vor realiza o trială de cel lei, iar pînă miliarde lei. de mare asigură traducerea în a principiilor de fiecare _ ________________teritorială să dispună de o puternică forță economică și socială în stare să asigure locuitorilor condiții de viață tot mai bune și demne. Această politică o urmează în mod consecvent partidul nostru ; ea își găsește expresia atît în proiectul de Program, cît și în proiectul Directivelor pentru mător.Printre județele care urmează să beneficieze din tă politicăCovasna. El va realiza în 1975 o producție industrială de 3 miliarde 300 de milioane lei, urmind ca în 1980 să ajungă la peste 10 miliarde lei, înregis-

cincinalul ur-
plin de aceas- se află și județul

(Contintuire în pag. a 111-a)
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Atașament nețărmurit față de politica partidului,

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Atmosferă de sărbătoare 

în județul CovasnaLa sosirea în diferite localități din județul Covasna, ca și la obiectivele economice, detașamente ale gărzilor patriotice și formațiuni de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei au prezentat onorul, iar grupuri de tineri au în- tîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu buchete de flori, cu daruri tradiționale — plosca cu rachiu, piine și sare, colaci secuiești. Pe străzile orașelor oamenii cîntau „Hora Unirii", rosteau, în limbile română și maghiară, cuvinte de bun venit, într-oinsuflețitoare atmosferă de sărbătoare populară, patriotică.în întreprinderile vizitate au fost zeci și zeci de oameni care s-au apropiat cu dragoste de conducătorul României, expri- mindu-și. în cuvinte pornite din inimă, sentimentele cele mai alese : „Să ne trăiești, tovarășe Ceaușescu !“, „Sintem fericiți că avem un asemenea conducător, care este întotdeauna alături de noi toți". Tuturor, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a strâns cu căldură miinile, le-a urat deplină sănătate și noi bucurii, noi succese în activitatea lor.Sub semnul acestor momente de o înaltă semnificație s-a desfășurat întreaga vizită în județul Covasna, încă din primele ei clipe.Prima localitate vizitată în județul Covasna a fost orașul Tg. Secuiesc. unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a sosit la bordul elicopterului prezidențial, însoțit de Emil Bobu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministru de interne, Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului.în ovațiile miilor de cetățeni din localitate și din comunele învecinate, români, maghiari, germani, secretarul general al partidului este salutat cu deosebită căldură de Ferdinand Nagy, prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, și alte oficialități locale.După ceremonialul primirii oficiale în județ, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat spre tinăra platformă industrială a orașului, creată în ultimii ani, care a dat un nou și major impuls economic și social acestor meleaguri.Aici a fost vizitată întreprinderea de confecții, una dintre cele mai moderne din țară, ale cărei produse au devenit cunoscute și apreciate și peste hotare.Directorul întreprinderii, Iosif Stammer, arată că unitatea s-a dezvoltat și s-a specializat continuu, și-a perfecționat tehnologia, astfel încît ea realizează acum o producție in valoare de 4 ori mai mare fată de proiecte. De altfel, acest tînăr colectiv, alcătuit în majoritate din femei, a dovedit lună de lună, încă de la constituirea lui, entuziasm și hotărîre în realizarea obiectivelor propuse, îndeplinind actualul cincinal încă din luna martie. Pe cîteva panouri expuse în secție se" poate citi recentul angajament al colectivului : de a realiza pînă la finele anului 1975 produse suplimentare în valoare de 700 milioane lei.în toate secțiile vizitate se remarcă ordinea și disciplina în care se desfășoară procesul de producție.Gazdele informează că, în u- nitate, au fost stabilite măsuri politice și organizatorice la elaborarea cărora și-a adus contribuția întregul colectiv pentru asigurarea condițiilor necesare înfăptuirii cincinalului viitor, ai cărui indicatori prevăd importante creșteri atît în domeniul producției, cit și în cel al productivității.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de rentabilitatea întreprinderii, analizează, împreună cu ministrul industriei ușoare, Gheorghe Cazan, cu factori de răspundere din unitate, o serie de căi menite a duce la creșterea beneficiilor unității, ținind seama de înzestrarea tehnică, de experiența colectivului, discutindu-se, totodată, și de necesitatea sporirii gamei sortimentelor.îndemnul secretarului general al partidului adresat muncito

rilor de a obține rezultate și mai bune în producție este primit cu însuflețite aclamații, cu asigurarea fermă că vor face totul pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce revin unității in asigurarea unor confecții care să corespundă oelor mai exigente solicitări.în continuare, secretarul general al partidului a vizitat întreprinderea de amidon și glucoza, cea mai mare unitate de acest gen din țară, aproape integral automatizată, care a început să producă la începutul acestui cincinal.La intrarea în întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întimpinat de Constantin Iftode, șef al Departamentului industriei alimentare din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.Sînt vizitate cîteva dintre secțiile de bază ale unității, care prelucrează zilnic citeva sute de tone de cartofi, într-un proces tehnologie continuu, desfășurat în tot timpul anului.Directoarea întreprinderii, ing. Eva Richter, informează că unitatea produce la capacitatea proiectată încă de la intrarea în funcțiune, valorificând superior porumbul și în special cartofii din acest județ cu îndelungată tradiție în cultura agricolă respectivă.în discuțiile purtate cu specialiștii, tovarășul NicolaeCeaușescu analizează posibilitățile pentru creșterea rentabilității unității în ansamblu, pentru valorificarea totală a materiei prime, care în momentul de față a și atins 92 la sută.Secretarul general al partidului recomandă ministerului de resort, organelor locale să se preocupe pentru a obține soiuri noi de cartofi, cu conținut mal ridicat de amidon, în raport cu cele existente, să se intensifice eforturile pentru creșterea producției la această cultură, astfel încît materia primă să devină mai valoroasă din punct de vedere tehnic și mai eficientă economic. Se recomandă, de asemenea, ca — în imediata apropiere a întreprinderii — să fie creat un complex zootehnic care să fie aprovizionat direct eu nutrețuri concentrate. rezultate din procesul tehnologic de fabricare a amidonului si glucozei.

Recomandările secretarului general al partidului sînt urmârite cu deosebită atenție.

Felicitînd colectivul pentru realizările obținute, secretarul general al partidului subliniază că există toate condițiile pentru obținerea unor succese și mai importante, a unor produse de calitate. Declarindu-se de acord cu dezvoltarea în continuare a imitații și în special cu a sectorului pentru producerea dextrozei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut totodată factorilor de resort să studieze posibilitățile construirii unor instalații similare și în celelalte unități de specialitate din țară.Vizita de lucru în orașul Tg. Secuiesc ia sfîrșit la întreprinderea de șuruburi, care produce diferite organe de asamblare pentru industria de automobile și tractoare, precum și pentru alte sectoare.Remarcînd eforturile pentru ca producția unității să atingă parametrii cei mai înalți, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă a se lua măsuri pentru creșterea gradului de utilizare a spațiilor productive, prin amplasarea unui număr sporit de utilaje și reorganizarea fluxului tehnologic, astfel încît întreprinderea să poată obține, de pe aceeași suprafață, o producție cu o treime mai mare decît în prezent. Se recomandă, de asemenea, să fie grăbită utilarea secțiilor și, totodată, organizarea în cadrul unității a unui atelier de reparații pentru utilaje, care să deservească și celelalte întreprinderi din zonă.Elicopterul prezidențial s-a îndreptat apoi spre Covasna.Mii de localnici, practic întreaga populație a orașului, a ținut să vină aici în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. într-o atmosferă de puternic entuziasm se scandează „Ceaușescu și poporul", se intonează cîntece patriotice și melodii din folclorul românesc și secuiesc.Drumul spre noua fabrică de plăci din așchii de lemn, care constituie aici obiectivul vizitei de lucru a secretarului general, este parcurs în aplauzele care nu contenesc ale mulțimii, pe o alee așternută cu flori, printr-un adevărat culoar viu de oameni, care adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, în limbile română și maghiară, urarea : „Să ne trăiască !“ — „Eljen !“.întreprinderea vizitată a fost amplasată aici la indicația «e- 

cretarului general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat, în cursul dialogului pe care îl poartă cu tovarășii Vaslle Patilineț, ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, Teodor Valeu, directorul întreprinderii, cu specialiști, că unitatea se află acum în probe tehnologice.Dimensionată pentru o capacitate de 35 000 tone pe an, fabrica va permite valorificarea superioară a masei lemnoase de calitate inferioară, provenită de la celelalte șase unități din ramură de pe teritoriul județului.Potrivit planurilor de dezvoltare a unității, în imediata vecinătate a întreprinderii se va înălța, la începutul viitorului cincinal, o fabrică de mobilă, care va primi materia primă — plăcile din așchii de lemn — direct pe bandă rulantă.Apreciind soluțiile constructive avantajoase aplicate la ridicarea acestui nou obiectiv industrial, caracterul judicios al planurilor de perspectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează felicitări tînărului colectiv, urîndu-i noi succese.— Ne angajăm cu toții, tovarășe secretar general, spune directorul întreprinderii, să producem 2 000 tone de plăci peste planul pe acest an.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Covasna se încheie cu un moment emoționant, semnificativ pentru entuziasmul și căldura primirii pe care i-au făcut-o locuitorii orașului care, asemeni întregului popor, nutresc profunde sentimente de dragoste și stimă față de conducătorul partidului și statului. Secretarul general al partidului se fotografiază în mijlocul unui grup de copii și părinți, moment care va rămîne mereu viu în inimile celor care au trăit aceste clipe de emoție, simbolizînd unitatea dintre națiune și conducătorul său.— Te rog să transmiți din partea mea comuniștilor, tuturor locuitorilor, — spune tovarășul Nicolae Ceaușescu adre- sîndu-se secretarului Comitetului orășenesc de partid — sănătate și cele mai bune urări.în aceeași atmosferă de puternică însuflețire, s-au reîntîl- nit cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și locuitorii orașului de reședință al județului Covasna, Sfîntu Gheorghe. Aceste sentimente au fost amplificate de două evenimente, petrecute în această memorabilă zi : inaugurarea, de către secretarul general al partidului, a unui nou obiectiv — Fabrica de produse lactate, care îmbogățește astfel harta economică a județului, șl a Monumentului Ostașului Român.

Noua fabrică, făcînd parte dintr-un combinat modem aflat în plină dezvoltare, va produce anual 3 800 tone lapte praf, 1 500 tone de unt, brinzeturi și alte produse specifice. Ea se distinge prin utilaje de înalt randament, valorificînd în mod superior 100 000 litri de lapte zilnic, județul Covasna remareîndu-se, pe ansamblul țării, printr-o mare cantitate de lapte obținut 

atît din fermele de stat și cooperatiste, cit șj de la populația crescătoare de animale.în aplauzele entuziaste ale tînărului colectiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a tăiat panglica inaugurală, vizitînd apoi principalele secții de producție. Secretarul general al partidului a apreciat organizarea fluxului tehnologic, realizările obținute pînă acum de acest combinat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. interesîndu-se de proveniența 

instalațiilor, cere să fie sporit gradul de integrare a utilajelor realizate în țară, recomandă specialiștilor prezenți să studieze posibilitatea înlocuirii o- țelului inoxidabil din care sînt construite unele instalații cu polistiren armat cu fibre de sticlă.— Vă felicit șl vă doresc rezultate cit mai bune în noua voastră fabrică ! — se adresea

ză tovarășul Nicolae Ceaușescu întregului colectiv, în momentul despărțirii.De la cea mai tinără unitate industrială a orașului, se ajunge apoi la una din întreprinderile cu vechi tradiții. Textila „Oltul". Este pentru a patra oară cind tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează această întreprindere și de fiecare dată au fost formulate orientări și direcții precise pentru dezvoltarea unității, astfel încît se poate spune cu deplin temei, stadiul atins în momentul de față — incomparabil cu trecutul — se datorează cu toiul grijii atente a secretarului general al partidului pentru a- ceastă veche citadelă muncitorească, aflată în al 95-lea an de existentă.Din 1968 și pînă astăzi, întreprinderea textilă „Oltul" și-a sporit producția cu 35 la sută, dar mai important decît aceasta este faptul că Întregul spor a fost obținut prin creșterea productivității muncii. S-a dezvoltat, ca unitate de bază, o secția de țesătorie, s-a creat prima secție din țară de pînză de le- gătorie și mușama. Există a- cum preocupări intense pentru transformarea in spații de producție a unor clădiri anexe, fapt apreciat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a examinat la fața locului aceste posibilități, dind. totodată, indicații pentru amenajări productive și în spatiile libere dintre clădiri.Vizitînd secțiile întreprinderii, cercetind produsele, calitatea lor, secretarul general, adresîndu-se conducerii unității, a spus:— Aveți un colectiv harnic, cu bogată experiență. Un asemenea colectiv trebuie să producă lucruri de mare finețe, de înaltă calitate, nu numai pinze- turi tradiționale. Spre o asemenea producție să vă îndreptați toată atenția. Și în domeniul exportului dacă veți oferi produse de mare finețe, veți obține rezultate mai bune.Au fost apreciate preocupările pentru autodotare ale întreprinderii, precum și faptul că piese de schimb au fost realizate nu numai pentru unitatea respectivă. în acest-^sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu, examinind un utilaj fabricat aici pentru producerea de pinză abrazivă, utilaj intraț în producție chiar în această zi, a indicat ca spe

cialiștii Bă-1 studieze calitățile funcționale, să-l aducă îmbunătățirile necesare și să fie apoi produs pe scară industrială, di- minîndu-se importul. De altfel, secretarul general al partidului a dat o deosebită importanță modernizării utilajelor, în scopul eliminării muncii manuale și reducerii numărului de muncitori care deservesc unele secții.

întreaga populație a orașului Sf. Gheorghe a trăit apoi .momente solemne, de cea mai înaltă semnificație : a fost inaugurat Monumentul Ostașului Român, operă de artă așezată pe o colină, la intrarea în oraș, e- vocind eroismul armatei române în lupta pentru eliberarea pămîntului țării, omagiu celor căzuți aici, pe văile Oltului și Riului Negru, pe înălțimile Ber- zunți, Ciucului și Bodocului, și tuturor celor jertfiți pentru libertatea și independența patriei, pentru o viață mai bună și un viitor fericit.La sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, gărzile militare au prezentat onorul. S-a intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Secretarul general al partidului urcă scările de marmură spre impunătorul monument, taie panglica’ inaugurală.Operă â sculptorului Balogh Peter, monumentul înfățișează un ostaș român, într-o simbolică poziție, a cărui făptură evocă marile virtuți patriotice, dîr- zenia, eroismul fiului acestui neam, care iși apără glia strămoșească, trecutul de glorie, prezentul socialist măreț și viitorul comunist al patriei. In jurul monumentului stau strajă, în aceste momente simbolice, pionieri, membri ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, militari.Se află, de asemenea, un grup' de generali, foști comandanți de unități pe frontul antihitlerist, mulți dintre ei participanți di- recți la grelele bătălii purtate pe aceste meleaguri.Ovații puternice, urale nesfîr- șite izbucnesc din zeci de mii de piepturi. Români, maghiari, germani, uniți în muncă și idealuri pentru înflorirea patriei comune, România Socialistă, a- claiTiă cu însuflețire pentru partid, pentru secretarul său general, dind expresie hotărîrii lor de a lupta, sub conducerea partidului, pentru triumful idealurilor în numele cărora s-au jertfit înaintașii., această atmosferă de înălțător patriotism, are loc adunarea populară din orașul Sfintu Gheorghe, prilejuită de inaugurarea Monumentului Ostașului Român.După încheierea adunării, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a continuat vizita de lucru, oprin- du-se la întreprinderea de apa- rataj electric auto, la care se- 

creterul general al partidului-' s-a referit în cuvîntarea sa. Este un moment care ilustrează, o dată în plus, modul concret, e- ficient, caracteristic tovarășului Nicolae Ceaușescu de a rezolva direct, la fața locului, problemele pe care le ridică îmbunătățirea activității economice.Vizitînd principalele secții puse în funcțiune în cadrul primei etape de construcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu oamenii muncii de aici, cu factorii de conducere din întreprindere și forurile de resort problema folosirii mai judicioase a spațiilor construite.— E prea mare distanța intre mașini, nu credeți ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se unui grup de muncitori. Trebuie să ne organizăm mai bine munca !— Aveți dreptate, tovarășe secretar general. Muncitorii se angajează să adopte măsurile cuvenite pentru ca aceste neajunsuri să fie lichidate în cel mai scurt timp.Apreciind că ceea ce a realizat pînă acum colectivul tinerei unități reprezintă un început bun, secretarul general al partidului a cerut, totodată, conducerii întreprinderii ca, împreună cu colectivul de proiectanți și cu sprijinul ministerului, să întocmească un program care să prevadă reamplasarea rațională a mașinilor, montarea unor utilaje suplimentare pe spațiile libere, astfel încît unitatea să poată realiza o producție dublă în cadrul acelorași hale.Gazdele îl asigură pe, tovarășul Nicolae Ceaușescu că aceste indicații vor fi înfăptuite întocmai și se angajează să sporească producția la 600 000 seturi de aparate electrice de bord pe an.Secretarul general al partidului a recomandat, în același timp, organelor locale să elaboreze o schiță de sistematizare a acestei tinere zone industriale, care să cuprindă noile obiective, nodul feroviar, arterele de acces și toate dotările edilitare necesare.Părăsind. în aclamațiile entuziaste ale localnicilor, orașul Sf."1 Gheorghe, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă, apoi, spre comuna Arcuș. în drum, secretarul general al partidului se oprește pe unul din loturile cooperativei agricole din localitate, unde sătenii, ajutați de elevi, lucrează din plin la recoltarea cartofilor. Stînd de vorbă cu cooperatorii, se interesează de recoltă, de prelucrarea șl valorificarea ei, examinează calitatea soiului cultivat aici.— Obținem o producție bună — informează sătenii. Sperăm să depășească trei vagoane la hectar.Secretarul general al partidului recomandă să se ia măsuri pentru valorificarea în condiții bune a producției, cartofii să fie selecționați și dirijați spre fondul de consum și întreprinderile de industrializare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere, de asemenea, informații despre stadiul mecanizării acestei importante lucrări agricole. Gazdele arată că folosesc utilajele de tipul MSC-1. mai potrivite la condițiile pedoclimatice și caracterul denivelat al terenurilor.Ultimul moment al vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Covasna îl constituie o examinare a schiței de sistematizare a orașului Sf. Gheorghe. Lucrarea ilustrează puternica dezvoltare pe care a cunoscut-o în ultimii ani și acest oraș, unde s-au înălțat, după 1968, peste 4 000 de apartamente și numeroase alte edificii, și prefigurează imaginea de viitor a unui centru urban, capabil să asigure locuitorilor săi condiții de trai la nivelul exigențelor confortului modern.Luîndu-și rămas bun de la gazde, secretarul general al partidului urează populației județului — români, maghiari, germani — succese depline în activitatea rodnică pentru dezvoltarea armonioasă și puternică a acestei părți a țării, pentru bunăstarea și progresul întregului nostru popor.Elicopterul prezidențial s-a îndreptat apoi spre județul Hunedoara.
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dragoste și prețuire pentru conducătorul iubit al națiunii

ADUNAREA POPULARĂ DIN ORAȘUL SFÎNTU GHEORGHE

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)trind, deci, o creștere de 3 ori. Aceasta este, desigur, un motiv de mîndrie, dar și un motiv de meditație serioasă, deoarece se pun sarcini foarte mari în fața organizației de partid județene, a organizațiilor de partid orășenești, a comuniștilor din întreprinderile întregului județ, în fața tuturor oamenilor muncii, a tuturor locuitorilor. A tripla producția într-o perioadă de cinci ani nu este un lucru ușor, dar eu sînt convins că oamenii muncii din județul Covasna vor ști să-și îndeplinească sarcinile în condiții cit mai bune și se vor prezenta în 1980 cu o producție industrială mai mare de 10 miliarde lei. (Aplauze, urale ; se scandează : „Ceaușescu și poporul").Desigur, ministerele, organele de partid și de stat centrale vor trebui să acorde sprijin concret pentru soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică înfăptuirea acestui vast program de dezvoltare. Dar este necesar ca și comitetul județean, consiliul popular, conducerile întreprinderilor, împreună cu oamenii muncii, să stabilească un program propriu de măsuri in vederea realizării Ia timp și în bune condiții a acestor mari sarcini.In primul rînd, mă refer Ia pregătirea cadrelor de muncitori și specialiști. Dacă putem asigura realizarea investițiilor, dotarea lor cu mașini și crearea tuturor condițiilor necesare producției acestora, pentru buna lor funcționare este nevoie de oameni cu o pregătire corespunzătoare. De aceea, principala preocupare trebuie să fie elaborarea unui program amănunțit de pregătire a cadrelor. inc'uzînd muncitorii calificați. tehnicienii, maiștrii si inginerii, precum și cadrele de conducere — care să asigure punerea in funcțiune a întreprinderilor, buna folosire a utilajelor moderne cu care vor fi dotate. Cunosc bine oamenii muncii din Covasna și sint convins că ei vor trece la muncă hotărîtă, și iși vor îndeplini în bune condiții sarcinile atit în ce privește pregătirea cadrelor, productivitatea muncii, cit și ridicarea calității produselor. Sint convins că veți face totul pentru a vă situa printre județele fruntașe in realizarea actualului cincinal, cit și a cincinalului viitor. (Aplauze puternice, urale). Cînd v-am spus că doresc să vă situați „printre județele fruntașe" nu am exclus posibilitatea de a vă afla chiar pe primul loc. Aceasta depinde de dumneavoastră, de toți oamenii muncii, de Comitetul județean de partid. (Aplauze puternice, urale).Ceea ce s-a realizat în județul Covasna, ca și în alte județe, in întreaga noastră țară, constituie o dovadă a felului în care partidul nostru înfăptuiește neabătut politica națională mar- xist-leninistă de deplină egalitate in drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, tn fond, egalitatea națională și socială inseam- nă condițiuni egale de muncă, de învățătură, posibilitatea ca fiecare om, indiferent cine i-au fost părinții, ce limbă vorbește, să poată lucra, învăța și activa în orice domeniu de activitate. Aceasta este adevărata egalitate in drepturi pe care o înfăptuim neabătut in țara noastră ! (Aplauze puternice, urale).Așa cum am mai menționatși în alte împrejurări, pe aceste meleaguri trăiesc de sute și sute de ani români și maghiari, iar în alte locuri și germani și alte naționalități. Au muncit și au

multilateral comunism in Toate acestea într-o deplină

învins greutățile împreună, au luptat împreună și au obținut, atunci cînd au fost uniți, succese mari împotriva stăpînitorilor, fără deosebire de naționalitate. Cei mai bătrîni știu că fabricanți! și moșierii — fie români, maghiari, germani sau de altă naționalitate — se împăcau de minune și făceau totul pentru a-și asigura bogăția prin exploatarea oamenilor muncii, indiferent de naționalitate. Ei ii asupreau deopotrivă atît pe români, cît și pe maghiari și germani sau alte naționalități ; mai mult, ei recurgeau la arma învrăjbirii pentru a împiedica unirea in luptă a clasei muncitoare, a oamenilor muncii, pentru a-i putea asupri și domina mai ușor. Tocmai în lupta co- mună împotriva asupritorilor oamenii muncii români, maghiari, germani, fără deosebire de naționalitate, au înțeles că au un singur dușman — clasele stăpî- mtoare, și trebuie să fie uniți pentru lichidarea lor. Tot așa au acționat și acționează, în sțrinsă unitate, oamenii muncii rara deosebire de naționalitate, au muncit și muncesc uniți pentru a-și asigura un viitor liber și fericit, pentru ca po- Porj!j.?ă f* e Pe deplin stăpin pe' bogățiile țării, pe destinele sale. (Aplauze puternice, urale. PC R S!^ndeaZ^ ’ „Ceaușescu- .. 5.m realizat societatea socialista. am pășit spre făurirea societății socialiste - 'dezvoltate, spre < patria noastră ! le-am înfăptuitunitate, sub conducerea partidului nostru comunist, a cărui politică corespunde pe deplin năzuințelor vitale ale intregului Popor, asigură fericirea și bunăstarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“)Desigur, nu uităm nici un moment că în această măreață activitate creatoare am avut și lipsuri, s-au făcut și greșeli ; dar atunci cînd am acționat cu hotărîre am reușit să înlăturăm aceste greșeli și să învingem lipsurile. Sîntem conștienți că mai avem multe de făcut. Și în județul dumneavoastră mai sint încă multe lucruri de realizat — nu aș fer la derile buie activitatea la un nivel mai înalt. Mai sînt rezerve nefolosite ; trebuie să facem totul pentru folosirea tuturor mijloacelor de care dispunem, pentru a merge mai rapid înainte.Primul secretar al exprimat dorința probe transformarea Gheorghe în municipiu, înțeles că este o cerință îmbrățișată de mulți locuitori din Sf. Gheorghe. Eu am pus însă două condiții, și dacă locuitorii din Sf. Gheorghe vor fi de acord, se va putea realiza repede «această dorință. Una din condiții este ca întreprinderea de aparataj electric auto să lucreze în cel mai scurt timp la parametrii proiectați, iar a doua, ca la întreprinderea „Oltul" — pe care am vizitat-o azi a patra oară — să se treacă la realizarea unor produse de calitate superioară. în momentul în care aceste două condiții se vor realiza, vom lua in considerație propunerea de a ridica orașul Sf. Gheorghe la rang de municipiu. (Aplauze puternice, 

dori insă acum să mă re- ele. Chiar în întreprin- pe care le-am vizitat (reacționat pentru a ridica

județului a 
să se a- 
orașului Sf.

Am

urale). Depinde deci de dumneavoastră să realizați aceasta cît mai rapid. Desigur, trebuie să luați măsuri ca întreaga activitate a orașului, gospodărirea

lui, să se ridice la nivelul cerințelor unui municipiu. Să vă pregătiți pînă atunci, astfel ca să nu fie numai o schimbare a firmei, ci aceasta să se simtă și în viața locuitorilor, in gospodărirea orașului, în felul în care organele de partid și de stat se ocupă de bunul trai al celor ce locuiesc în Sfîntu Gheorghe (ADlauze puternice).Ceea ce realizăm noi în România, ceea ce ne propunem pentru viitor, servește în primul rînd poporului nostru, ridicării sale la un nivel tot mai inalt de dezvoltare socialistă, de bunăstare. In același timp, realizările noastre constituie și o contribuție la cauza socialismului, la întărirea sistemului socialist mondial, la creșterea prestigiului socialismului în lume. Cu cît fiecare țară socialistă obține rezultate mai bune pe calea dezvoltării socialiste, cu atît crește prestigiul și forța socialismului în lume, cu atît socialismul se impune mai mult și joacă un rol mai important în viața internațională. (Aplauze puternice). Deci, îndeplinindu- ne îndatoririle naționale, ne îndeplinim, totodată, și îndatoririle internaționale, contribuim la cauza generală a progresului social.Acționăm ferm pentru a dezvolta colaborarea cu țările socialiste, cu țările care luptă pentru independență, pentru dezvoltarea economică și socială pe o cale nouă : sprijinim mișcările de eliberare, toate popoarele care luptă pentru a fi deplin stăpine pe bogățiile naționale, pentru a se dezvolta corespunzător năzuințelor și voinței lor. (Vii aplauze).Sint încă în lume multe probleme de soluționat. Ne preocupă în primul rînd asigurarea succesului Conferinței general- europene. Dorim să contribuim activ la înfăptuirea securității pe continentul nostru, la realizarea unor relații noi care să asigure fiecărui popor din Eu

ropa condiții de viață liberă și independentă, posibilitatea de a se concentra asupra dezvoltării economice și sociale fără frica vreunei agresiuni din afară.Dorim ca toate problemele litigioase dintre state să fie soluționate pe calea tratativelor, excluzindu-se forța sau amenințarea cu forța în relațiile dintre state. (Vii aplauze).Sîntem preocupați de realizarea grabnică a unei păci drepte Și juste în Orientul Mijlociu și in Indochina. Sîntem deosebit de preocupați de faptul că în Cipru situația creată constituie un grav pericol pentru pacea în Balcani, în Eurcpa, cu implicații grave în întreaga lume. De aceea, ne pronunțăm cu hotă- rire pentru o soluție pașnică, rapidă a conflictului, asigurîn- du-se independența și integritatea Ciprului, condiții de conviețuire pașnică între cele două comunități, și pe această bază intă.rirea colaborării între toate țările din Balcani. Aceasta corespunde intereselor tuturor popoarelor din Balcani și din Europa. Vom face totul pentru a contribui Ia soluționarea cît mai rapidă, în acest spirit, a conflictului din Cipru. (Aplauze puternice).Nu doresc să mă refer la alte probleme internaționale ; am vorbit nu de mult despre ele. întreaga activitate externă a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România este îndreptată spre promovarea unei politici de pace și colaborare internațională. Sintcm convinși că noul curs spre destindere poate fi consolidat prin- tr-o unitate tot mai deplină a forțelor care se pronunță pentru o nouă ordine internațională și economică și politică. Trebuie acționat ferm și unit pentru instaurarea unei lumi a păcii și colaborării pe planeta noastră. (Aplauze puternice).In încheiere, aș dori să exprim convingerea mea, a con

Moment solemn : Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală a Monumentului 
Ostașului Român din orașul Sfîntu Gheorgiie.

ducerii de partid și de stat că oamenii muncii din județul Covasna, din orașul Sf. Gheorghe vor face totul pentru a-și îndeplini în bune condiții sarcinile pe 1974 și 1975 — asigu- rînd realizarea cincinalului înainte de termen, — cit și pentru a trece Ia pregătirea temeinică a condițiilor de înfăptuire a marilor obiective ale cincinalului următor. Realizarea acestor sarcini va duce la o puternică dezvoltare a industriei și agriculturii, a învătămîntului și științei în județul Covasna, la ridicarea bunăstării și fericirii tuturor oamenilor muncii din județul dumneavoastră ca și din întreaga țară ! (Aplauze puternice).Aș dori să adresez organizației de partid, comitetului județean, urarea și îndemnul de a intensifica activitatea de unire a eforturilor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în direcția înfăptuirii neabătute a Programului partidului și Directivelor, care vor asigura ridicarea țării noastre pe noi culmi dg progres și civilizație ! Să întărim spiritul de răspundere, combativitatea, exigența și fermitatea ! Fiecare la locul său de muncă să știe că de el și de vecinul său, de fiecare om al muncii, depinde înfăptuirea Programului, făurirea unei vieți mai bune și îmbelșugate pentru fiecare în parte și pentru întregul nostru popor ! Să acționăm într-o deplină unitate pentru a înfăptui minunatul Program al partidului nostru! (Aplauze prelungite, urale ; se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").Cu aceste gînduri vă urez tuturor noi succese in activitatea viitoare, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; cei prezenți la adunare ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Deschizînd adunarea, tovarășul Ferdinand Nagy a dat expresie bucuriei și satisfacției deosebite a tuturor locuitorilor județului Covasna spunînd: Oamenii muncii, români și maghiari, din orașul Sf. Gheor- ghe și întregul județ, vă adresează, tovarășe Ceaușescu, din adincul inimii lor, tradiționala urare : „Fiți bine venit pe a- ceste minunate meleaguri ale patriei".Comuniștii, toți oamenii muncii care au venit să vă înțîmpi- ne cu dragostea pe care o prilejuiește revederea unui vechi și statornic prieten, doresc și cu acest prilej să-și afirme deplina lor adeziune față de politica internă și externă științifică, clarvăzătoare, 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 și cu acest minunat prilej încrederea nețărmurită în partidul nostru comunist, în capacitatea sa de a conduce cu înțelepciune, principialitate și consecvență destinele patriei socialiste, precum și nemărginita recunoștință pentru contribuția de neprețuit pe care dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, pentru neobosita activitate pe care o consacrați propășirii României, realizării nobilelor idealuri ale socialismului.Sîntem deosebit de fericiți — a continuat vorbitorul — că luați parte, alături de noi, la această mare adunare populară prilejuită de dezvelirea Monumentului Ostașului Român. Prezența dumneavoastră aici îmbogățește cu adinei semnificații aceste momente solemne, de înălțător patriotism.Evenimentul dezvelirii Monumentului Ostașului Român se înscrie ca un moment de nepieritoare recunoștință a oamenilor muncii români și maghiari, care trăiesc în frățească unitate pe aceste meleaguri, pentru jertfele înaintașilor, ale celor căzuți în zbuciumata noastră istorie pentru libertatea și independența patriei, pentru un viitor demn în rîndul popoarelor lumii.Subliniind că sub conducerea organizațiilor de partid oamenii muncii, români și maghiari, în strînsă frăție și deplină unitate, acționează împreună, neabătut, pentru înfăptuirea hotărîrilor partidului, vorbitorul a spus :Traducînd cu entuziasm în viață programul stabilit de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, animați de conținutul proiectelor documentelor pentru Congresul al XI-lea, de Tezele C.C. al 

P.C.R. pentru apropiatul forum al comuniștilor, oamenii muncii din județul Covasna iși pun întreaga lor energie și inițiativă în slujba valorificării mai eficiente a potențialului material și uman de care dispun, aducîn- du-și astfel contribuția, alături de întregul popor, la edificarea socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie. Se înfăptuiește, astfel, în mod cît se poate de convingător politica națională a partidului nostru de respectare a egalității depline in drepturi și creare a condițiilor menite să asigure participarea activă a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la făurirea destinelor patriei noastre socialiste.Bilanțul primelor 8 luni ale acestui an, cu care oamenii muncii se prezintă astăzi în fața dumneavoastră, este rodnic. La nivelul județului, pînă la data de 31 august a.c., s-a realizat o producție globală suplimentară de 47,5 milioane lei, iar la producția marfă o depășire de peste 76 milioane lei.Creșterea impetuoasă a economiei a fost posibilă ca urmare a unei susținute politici de investiții din fondurile centralizate ale statului.Concomitent cu dezvoltarea industriei, eforturile de investiții în profil teritorial au fost orientate și către modernizarea și industrializarea proceselor de producție agricolă, către dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere.Odată cu dezvoltarea industriei și agriculturii județului au avut loc mutații calitative și în celelalte ramuri economice, în structura populației ocupate, s-au îmbunătățit condițiile so- cial-culturale și a crescut nivelul de trai material și spiritual al locuitorilor acestor ținuturi. Se constată în același timp transformări adinei în conștiința oamenilor muncii.Dezvoltarea economico-socială a județului a făcut posibilă sporirea contribuției oamenilor muncii din aceste locuri și la înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, de participare tot mai activă la schimbul mondial de valori materiale și spirituale.Rezultatele de pînă acum constituie o garanție sigură că luminoasele perspective prefigurate cu clarviziune și cutezanță în proiectele documentelor pentru Congresul al XI-lea al partidului, în Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congres vor fi traduse în viață și în județul Covasna. Hotărîrea noastră a tuturora, care muncim și trăim in această parte a țării este fermă : vom îndeplini cincinalul cu 185 de zile mai devreme, creînd premisele ca pînă în anul 1980 să realizăm o producție globală industrială de peste 10 miliarde lei.Sîntem conștienți că pentru înfăptuirea sarcinilor mărețe care ne stau în față trebuie să ne perfecționăm continuu stilul de muncă, să ridicăm la un nivel superior rolul conducător al organizațiilor de partid, să asigurăm o participare tot mai largă a maselor de cetățeni la conducerea treburilor obștești.Dorim să vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu — a încheiat tov. Ferdinand Nagy — că organizația județeană de partid Covasna, organele de stat, toți locuitorii județului, fără deosebire de naționalitate, împreună cu întregul nostru popor, strîns uniți în jurul partidului, sînt hotărîți să pună întreaga lor capacitate de muncă în slujba îndeplinirii exemplare a Programului partidului de edificare a societății socialiste. multilateral dezvoltate și de înaintare a Româhiei spre comunism.A vorbit apoi Tudose Dumitru, muncitor la întreprinderea de șuruburi din Tirgu Secuiesc.Pentru colectivul de muncă al întreprinderii noastre — a spus el — una dintre cele mai tinere unități economice ale ramurii constructoare de mașini, al cărei act de naștere a fost semnat în urma uneia dintre vizitele efectuate de secretarul general al partidului, bucuria de a avea din nou in mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu constituie un minunat prilej de a ne exprima mulțumirile profunde, pentru grija acordată dezvoltării eco- nomico-sociale a tuturor județelor patriei, repartizării judicioase a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării.Noi nu uităm nici un moment ce schimbări profunde a adus politica partidului pentru oamenii care trăiesc in această zonă a țării. Ce poate să fie mai semnificativ în această privință de- cît faptul că in trecut industria a fost reprezentată de citeva unități meșteșugărești, iar in

prezent avem o industrie în plina. dezvoltare, care în ultimii patru ani a crescut într-un ritm anual de peste 16 la sută. A- ceasta exprimă, de fapt, liniile ?i jlistetea. orientării de dezvoltare a- c°ngresele al IX-lea ș; al X-lea și Conferințele Naționale ale partidului. ocan>* U!tnti'n’i ,ca și cu această ocazie, in numele tuturor muncitorilor din întreprindere să f/ts alaS ad?ziunii noastre totale pentru6 cĂnV^T documentelor Pemru Congresul al XI-lea al partidului. fată de înțelelnta politica internă și internațională Promovată cu clarviziune M- partidul *ntelePciune ’ departidul nostru, de către dumneavoastră, iubite tovarăși secretar general. rasevJa=JnCMedi?tăm’ stimate to- fapmi r- 1Mla1e Ceaușescu, de faptul ca și colectivul întreprinderii noastre, alături de toti oamenii muncii din județ români maghiari, împreună cu întregul nostru popor, vom depune toate eforturile pentru reab! zarea angajamentelor asumate rPni’ntrece-rea. s°cialistă de în!
scumpei noastre patrii”— ma socialistă.în orașul și județul nostru X™ laO1lhâ m^lectuaTr^ Ulului n^Sh’ari' °U ^Știința teiului nostru comun, cu oon- a fetrST de K2d“ ,£»ului popor in jurul IMrtidului. in fruntea căruia vă1 ♦'£, tl« dumn«avoastră. scumno arașe Nicolae Ceaușescu cel mal mbit fiu al națiunii"' ro- 

«„T a.smK m cuvintul său dr bzilagyî Magdalena._ Ca Și m celelalte domenii — a adaugat vorbitoarea — n euT&„ imp°rtantă a cunoscut județul nostru și în dome- mul invățămîntului, culturi™! °c™tlri1 • sănătătii- Există in prezent în județ 13 licee, față Peste'Tsooo de® 7* “ în trecu‘- sle za 000 de elevi urmează !“de, învătămintului d™ toa*  100grtdele’ Dispunem de peste 100 de case de cultură și cămine culturale, peste 100 de bi- grafpC‘-PUblice' 80 de «nemato- Sfin n Ph ’VUZ?U' In oraSul aeth rghe 1?i desfășoarăîtitutb tea ’J? teatru si alte m- stituțu culturale. Sănătateapublica este vegheată de 270 de medici și peste 1 000 de cadre sanitare cu pregătire medie.1 acaste realizări asigură condiții corespunzătoare pentru pa °amenu muncii să benefi- ° vlata sPirituală civilizata, in pas cu cerințele dezvol- tarii personalității umane.în fața noastră stau sarcini de mare răspundere pe linia înfăptuirii pohticn de promovare a Științei Șl progresului tehnic, nentrdrmGr'U invătămîntului, pentru afirmarea principiilor socialiste in toate sectoarele vieții economico-sociale. pentru manifestarea tot mai deplină a personalității umane, sarcini ne care, vă asigurăm, stimate tovarășe secrețar general, că le vom cinste' cu responsa- Vom dPPune întreaga noastra capacitate profesională 
PlanAru Ca’ . aIături de glorioasa clasa muncitoare și de harnica Zi ? ,t.ărăn,ime. să ne aducem contribuția, la traducerea in viață a mărețului program e- laborat de partid de făurire a s?rialiste multilateral dezvoltate în țara noastră și înaintare a României spre comunism.A luat apoi cuvintul general de armată Iacob Teclu care a spus : In aceste clipe emoționante ale ceremoniei dezvelirii Monumentului Ostașului Român căzut m războiul antihitlerist, ceremonie , căreia prezența dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, n conferă o profundă semnificație, îmi amintesc de n!K-e ■ tFaite !n acest colț al României acum 30 de ani. Ostașii romani, cot la cot cu ostașii ^vjetmi, au săvîrșit atunci fapte nepieritoare în încleștările Pe viața și pe moarte cu dus- mânui cotropitor.

o pagină luminoasă din cronica războiului antihitlerist a mâniSC?Să deabravii 0Sta?i romani, din nndul cărora am fă- a' ?arte’ în calitate deTuddo®r vi J^j°r al Diviziei„ludor Vladimirescu". ch’araici, m orașul Sfîntu Gheorghe infrno°nmat d.e.tr,uPeIe dușmane într-o puternica fortăreață.ful fî,-S-tărUie Yiu in minte avîn- tul faia seaman dovedit de os- țaȘii noștri din Divizia „Tudor Vladimirescu" și Divizia 1 Munte care au împurpurat cu singe16 lor. văile Oltului și riului ^egru, înălțimile Ciucului și Bodocului, ca și străzile aces-
(Coiillnuaie in pag. a
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IlI-a)tui oraș și cărora astăzi le aducem prinos de recunoștință.în acele zile grele pentru tară, răspunzînd chemării patriotice a Partidului Comunist Român, întreaga armată și-a u- nit strins forțele cu ale întregului popor pentru a pune capăt dominației fasciste, a înlătura efectele odiosului Dictat de la Viena, pentru eliberarea deplină a pămîntului strămoșesc.Sîntem mîndri de faptul că libertatea patriei, cucerită cu trei decenii în urmă, prezentul socialist și viitorul ei comunist sînt străjuite cu fermitate de brava noastră armată, trup din trupul poporului, temeinic pregătită, apărătoare demnă a României socialiste.Instruindu-se La înalta școală a curajului și bărbăției, ostașii noștri de astăzi se dovedesc vrednici continuatori ai tradițiilor străbune, gata în orice moment să îndeplinească misiunile încredințate de patrie, popor și partid, de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.în numele colectivului de la întreprinderea textilă „Oltul" a vorbit muncitoarea Nagy Iltliko.Vizita pe care ați făcut-o la întreprinderea noastră — a subliniat vorbitoarea — a constituit pentru noi toți, un nou prilej deosebit de manifestare a sentimentelor de dragoste față de partid, față de conducerea sa.Pe parcursul vizitei dumneavoastră de lucru ați putut lua cunoștință de rezultatele muncii noastre, de faptul că produsele noastre sînt cunoscute și apreciate atît pe piața internă, cit și peste hotare. în obținerea acestor rezultate ne-au fost de mare ajutor indicațiile prețioase pe care dumneavoastră ni le-ați dat cu prilejul vizitelor din anii trecuți și grija de care ne-am bucurat în dotarea și modernizarea acestei uzine.Odată cu întreprinderea, oălă- uziți de organele și organizațiile de partid, am crescut și noi, cei care formăm o tînără clasă muncitoare aproape inexistentă în trecut pe aceste meleaguri. Noi, femeile, sîntem bucuroase că facem parte din acest detașament de frunte al țării, că avem create toate condițiile, datorită politicii înțelepte a partidului, să ne aducem contribuția în toate domeniile de activitate economico-so- cialâ.Recentele majorări ale veniturilor de care muncitorii din industria textilă au beneficiat printre primii sînt dovezi ale grijii permanente a partidului și statului nostru pentru bunăstarea și fericirea tuturor celor ce muncesc. Aceasta ne îndeamnă să muncim și mai bine, să ne înzecim eforturile pentru realizarea sarcinilor mărețe ce vor fi cuprinse în proiectele documentelor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.Noi toți, femei și bărbați, români și maghiari, fii ai acestui pămînt strămoșesc, pătrunși de sentimentul înaltei răspunderi față de partid și patrie, vă făgăduim să consacrăm și în viitor toate forțele. întreaga noastră capacitate. construirii vieții noi. socialiste.Pe acest loc. unde s-a ridicat simbolul luptei înfrățite pentru libertate și dreptate socială, pentru unitate și independență națională, vă asigurăm că sîntem atașați trup și suflet politicii interne și internaționale a partidului nostru de înălțare a României pe noi culmi de progres și civilizație.în numele elevilor, al tuturor tinerilor din județ, români și maghiari, eleva Mariana Cio-

banu, de la Liceul nr. 2 din Sfîntu Gheorghe, a adus un cald omagiu înaintașilor noștri care și-au jertfit viața pentru apărarea pămîntului străbun al țării, pentru libertate socială și independentă națională, pentru a asigura nouă, tinerei generații, viitorul ei luminos.Noi, tinerii români și maghiari, locuitori ai meleagurilor Covasnei — a spus vorbitoarea — înfrățiți în muncă și viață, asemeni tuturor tinerilor pămîntului românesc, care ne-am născut într-o țaTă eliberată de coșmarul războiului, ne pregătim cu sîrguință pentru a ne însuși cele mai înalte cuceriri ale științei și culturii, pentru a deveni, așa cum indicați dumneavoastră, continuatori demni șj priceput! ai măreței opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, constructori ai comunismului. Sub conducerea partidului comuniștilor, organizatorul și făuritorul tuturor victoriilor noastre, dorim să consacrăm întreaga noastră capacitate de muncă, elanul tineresc, pentru a contribui alături de părinții noștri la realizarea politicii partidului.Noi tinerii am primit cu mare satisfacție, mîndrie patriotică și încredere proiectele documentelor pentru Congresul al XI-lea al partidului, care fundamentează prezentul și prospectează viitorul, viitor ce ne aparține nouă, celor care sîntem azi pe băncile școlilor.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că încrederea pe care ne-ați acordat-o și ne-o acordați nouă, tinerilor, prețioasele indicații pe care ni le-ați dat și la recenta conferință a cadrelor didactice, vor constitui o călăuză vie în activitatea de zi cu zi în anul școlar pe care de abia l-am început, în pregătirea noastră viitoare prin muncă și

pentru muncă, în numele făuririi comunismului pe pămintul scump al patriei străbune.Întîmpinat cu puternice urale, cu ovații și aplauze îndelungate, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului, atît de bogată în semnificații, a prilejuit miilor de participanți la adunarea populară afirmarea înflăcărată a devotamentului neclintit față de Partidul Comunist Român, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, devotament și abnegație exprimate, în repetate rinduri, prin ovații și aplauze nesfirșite, pline de entuziasm.Dînd glas acestor sentimente, în încheierea adunării populare tovarășul Ferdinand Nagy a spus :Cuvîntarea, indicațiile și o- rientările ce ne-ați dat, iubite tovarășe secretar general, ne mobilizează spre noi fapte constructive, constituie un îndreptar de nădejde în activitatea de viitor pentru sporirea contribuției oamenilor muncii din județul nostru, indiferent de naționalitate, la dezvoltarea multilaterală a orînduirii socialiste în Scumpa noastră patrie.Asigurindu-vă de înalta noastră stimă și prețuire, de hotă- rîrea fermă a tuturor oamenilor muncii din județ de a traduce în viață întreaga politică internă șj externă a partidului șl statului, hotărîrile pe care le va adopta apropiatul Congres al partidului, dați-mi voie, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă mulțumesc încă o dată pentru vizita dumneavoastră atît de rodnică pentru noi toți și să vă doresc. în numele locuitorilor de pe aceste meleaguri, multă sănătate și putere de muncă în fruntea partidului și a țării, pentru a ne călăuzi spre noi și noi victorii pe calea socialismului multilateral dezvoltat și a comunismului.

Monumentul Ostașului Român din orașul Sfîntu Gheorghe.

Entuziastă primire 
în județul HunedoaraSiderurgiștii și minerii, constructorii și energeticieniî, toți oamenii muncii din județul Hunedoara trăiesc clipe de nemărginită bucurie prilejuite de noua întîlnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe stadionul municipal din Deva, unde a aterizat elicopterul prezidențial, au venit mii și mii de oameni ai muncii, reprezentanți ai locuitorilor întregului județ, care, într-o impresionantă manifestare, îl aclamă pe secretarul general al partidului.La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu multă căldură de "primul secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., tovarășul Ioachim Moga, care, dind expresie sentimentelor locuitorilor acestor meleaguri, îl transmite tradiționala urare de „Bun sosit". Răsună puternice ovații și aclamații — „Să ne trăiți întru mulți ani pentru fericirea și gloria poporului nostru, scumpe tovarășe Ceaușescu !“.într-o mașină deschisă, strft- bătînd străzile orașului, secretarul general al partidului răspunde entuziastelor aclamații, urărilor de bun sosit pe care 1 le adresează mii și mii de cetățeni.Coloana oficială trece prin noul centru al municipiului, străjuit de construcții moderne, și se oprește la Institutul de proiectări al județului. Aici, în fața machetei schiței de siste

matizare a municipiului Deva are loc o discuție privind realizările și perspectivele de dezvoltare în viitor.In discuțiile ce au loc, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă edililor municipiului ca toate studiile de perspectivă să fie întocmite în strictă concordanță cu dezvoltarea economică a orașului, să fie gospodărit cu foarte multă chibzuință pămintul, chiar și terenurile mai sărace. Se recomandă, totodată,, să se prevadă o densitate mai mare a populației, avîndu-se în vedere lipsa pericolului de poluare.Sînt prezentate apoi preocupările pentru sistematizarea localităților rurale. Pe lîngă cele 3 municipii și 9 orașe aflate în prezent pe teritoriul județului, în următorii 10—15 ani încă 7 localități rurale urmează să devină centre economico-soclale, de polarizare intercomunală, cu caracter urban.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere Comitetului județean de partid, consiliilor populare să analizeze temeinic perspectivele de dezvoltare a orașelor și localităților rurale, schițele lor de sistematizare în conformitate cu prevederile proleotulul Legii privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, care a fost larg dezbătut șl va fi curînd supus a- probăril Marii Adunări Naționale.în continuare, gazdele invită

pe secretarul general al partidului la Centrala minereurilor — Deva, unde are loc o discuție privind activitatea, rezultatele și perspectivele de dezvoltare ale unităților miniere din județ, precum și ale altor întreprinderi cu profil similar din țară.In acest cadru, directorul tehnic al Centralei, Râul Costea, Înfățișează realizările obținute de colectivele celor 11 unități componente, a căror activitate de bază este extragerea și prepararea minereurilor. în marea Întrecere cu timpul, pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, pentru cinstirea Congresului partidului cu realizări de prestigiu, minerii din exploatările de pe cuprinsul județului Hunedoara au obținut un avans de peste o lună de zile față de plan.Preocuparea centrală a specialiștilor acestei mari unități o constituie, potrivit sarcinilor trasate de conducerea partidului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, lărgirea bazei de materii prime — minereuri de fier, cuprifere, bauxită și complexe etc — conform necesităților în continuă creștere ale economiei noastre.Sînt înfățișate, în acest sens, secretarului general succesele înregistrate în direcția identificării de noi rezerve de minereuri prin a căror punere în valoare va spori producția de substanțe minerale utile. Specialiștii Centralei, cu o bogată experiență în minerit au reușit, totodată, să pună la punct tehnologii originale și metode de lucru de mare eficiență și siguranță în exploatare.La rîndul său, ing. Corneliu Arsîn, directorul întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice, — unitate care își desfășoară activitatea pe teritoriul județelor Hunedoara, Alba și Arad — prezintă, cu această ocazie, rezultatele muncii de cercetare și de descoperire a noi rezerve.. El raportează cu mîndrie secretarului general al partidului că acest colectiv a reușit să obțină față de prevederile la zi ale cincinalului un avans de 7 luni, ceea ce constituie o garanție că planul ce li revine pentru perioada 1971— 1975 va fi înfăptuit cu mult înainte de termen.In discuția care are loc eu cadrele de conducere ale celor două unități, secretarul general al partidului recomandă ca, pentru satisfacerea necesităților economiei naționale în continuă dezvoltare, să fie intensificată activitatea de cercetare, prospecțiuni și explorare geologică, asigurindu-se astfel lărgirea bazei de materii prime destinate diverselor ramuri Industriale.Părăsind sediul Centralei miniere, tovarășul Nicolae Ceaușescu este din nou aclamat de miile de cetățeni ai orașului, care au ținut ca și la ceasurile înserării să-și exprime, din nou bucuria de a-1 avea în mijlocul lor.In această atmosferă entuziastă, de adevărată sărbătoare populară, coloana de mașini îndreaptă spre reședința rezervată la Deva secretarului general al partidului.
CAMPANIA AGRICOLA. Școlii - omagiul elevilor săi

Bogata campanie agricolă de toamnă, cea mai aglomerată din tot cursul anului, s-a declanșat cu intensitate in toate județele țării. Ample forțe umane și mecanice sînt mobilizate in aceste zile pe ogoare pentru a stringe recolta, la care s-a muncit cu migală de gospodar, și pentru a pune bazele holdelor viitoare de cereale păioase. „Nici un bob risipit" și „toate suprafețele însămințate pînă la ultimul hectar", in cel mai scurt timp, sint principalele direcții de acțiune in această perioadă.Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că pină la 17 septembrie s-au recoltat in cooperativele agricole de producție 70 000 hectare cu porumb, peste 160 000 hectare cu floarea-soarelui, 21 la sută din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr și 38 la sută cartofi. Cu toate că realizările raportate sint de la zi la zi mai mari, se cere cu stringență accelerarea lucrărilor, in așa fel incit, profitind de condițiile prielnice de lucru, în special recoltatul florii-soarelui și treieratul, transportul și depozitarea întregii cantități de semințe în bazele de recepție să se încheie cit mai grabnic pentru a înlătura pierderile. în acest scop toate utilajele, combinele la recoltat. trebuie folosite la întreaga capacitate productivă, asigurate mijloacele de transport necesare și afluirea lor în graficele stricte de predare la bazele de recepție, pentru a evita aglomerările și stagnările lucrărilor.De mare răspundere sînt întreținerea și exploatarea cu maxim randament a utilajelor, iar aceste sarcini cad în grija mecanizatorilor, în mare majoritate tineri. în actuala campanie, lipsa unor piese de schimb trebuie compensată de o susținută mobilizare din partea mecanizatorilor în exploatarea eficientă a mașinilor pentru ca volumul mare de lucrări să nu uzeze fizic, pînă Ia degradare, potențialul productiv al acestora. Constituirea unor echipe de întreținere, la care tinerii pot participa concret datorită competenței profesionale de care dispun, pentru înlăturarea ope

rativă a defecțiunilor ce apar este o măsură practică, de mare folos pentru producție.După cum menționam la început, campania de recoltare a porumbului s-a declanșat, de aceea cele mai multe forțe de muncă, mijloace mecanice și de transport trebuie dirijate la a- ceastă lucrare, acordindu-se prioritate recoltării și eliberării terenurilor destinate însămință- rii griului. în județele Dolj. Olt, Teleorman s-au recoltat peste 10 la sută din suprafețe. După cum apreciază specialiștii, porumbul, cu excepția unor zone din nord, s-a copt și poate fi recoltat, mai ales că aici griul, care urmează in general după porumb, se seamănă mai devreme deeît în sudul țării. De un real ajutor la culesul porumbului sînt tinerii satelor, e- levii din școli, studenții, care, sub îndrumarea directă a organizațiilor U.T.C. și a specialiștilor din unități, s-au constituit în brigăzi de muncă patriotică 
Exigențe la ordinea zilei pe ogoare

ORGANIZARE JUDICIOASĂ, 
DISCIPLINĂ ÎN MUNCĂ

raportind zilnic mari suprafețe recoltate. In aceste condiții, disciplina muncii este un factor hotăritor pentru realizarea sarcinilor de mare răspundere pe care le-au primit. Concomitent cu recoltatul, trebuie executate tăierea cocenilor și eliberarea terenului. Acțiunea are dublu scop : completarea bazei furajere cu materie grosieră și crearea posibilităților pentru efec

Recoltatul porumbului se află, în aceste zile, în atenția tuturor lucrătorilor de pe ogoare.

tuarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea semănatului. In multe unități agricole au fost organizate echipe de lucru, dotate cu sănii pentru transportul cocenilor la capătul tarlalelor, care acționează și pe timpul nopții, fapt ce permite scurtarea perioadei la o singură zi Intre recoltat și pregătit terenul. Aceeași atenție trebuie acordată culturilor de sfeclă de 

zahăr și cartofi, unde menținerea timpului frumos nu poate constitui o scuză pentru rămîne- rile în urmă la recoltat în unele județe mari cultivatoare. Fiecare oră a zilei trebuie folosită la maximum !Sînt de recoltat și transportat in magazii peste 50 milioane tone produse. La aceasta se mai adaugă alte 3 milioane de hectare care trebuie însămințate. 

Complexitatea lucrărilor, multitudinea acestora impun organizarea ireproșabilă a muncii, o disciplină severă în toate compartimentele de activitate. Spunem acestea, deoarece încă de pe acum se disting diferențe intre județe ; numai pentru semănatul griului, care începe mai devreme in nordul țării, au fost pregătite doar 12 la sută din suprafețe față de sudul țării unde au fost pregătite 46 la sută din suprafețe. Analizînd pe ansamblu posibilitățile de care dispunem, recoltatul porumbului se poate încheia in 35 de zile, al florii-soarelui în 15 zile, al cartofului in 24 zile. Produsele perisabile din vii, livezi și grădini pot fi strinse cu operativitate și puse Ia adăpost, iar semănatul griului se porâe realiza în 10-15 zile în funcție de zonă. Respectarea termenelor de mai sus constituie de fapt garanția unui an bogat, care nu se consideră încheiat deeît odată cu înmagazinarea tuturor roadelor.
ȘTEFAN DORGOȘAN

Nu mai era, același clopot de bronz care chema elevii la clasă, cu sunetul său rostogolit autoritar in curtea interioară a liceului. O sonerie electrică îl înlocuise demult. Și totuși, apelul său părea și acum același sau poate se suprapunea peste cel încă neșters din memorie și declanșat acum involuntar, odată cu primul zbîrniit al actualului clopoțel. Peste cei citeva zeci de bărbați adunați zgomotos în holul liceului se lasă citeva momente de tăcere adincă. Apoi, ritmurile interioare ale liniștii se lasă frînte numai de foșnetul pașilor care se îndreaptă ascultători în aceeași direcție, spre sala de muzică. Nu mult mai tirziu, bărbații se ridică din bănci în aceeași tăcere disciplinată pentru a intîmpina cu tot ritualul cuvenit intrarea dascălilor. Mulți, poate prea mulți profesori pentru o singură oră. însă nici cei prezenți în sală nu mai par la vîrsta cind ar putea fi socotiți elevi.In 1954, o nouă promoție de absolvenți ai Liceului „Traian" din Drobeta--Turnu Severin își lua rămas bun de la școală pentru a ieși în calea responsabilităților sociale care o așteptau. Acum, după 20 de ani de la despărțire, se întilneau din nou pentru a-și spune unul altuia ce au realizat între timp. Au fost, pentru toți, 20 de ani plini de roade și satisfacții, 20 de ani care s-au topit fără precupețire în cei 30 de istorie socialistă traversați de întreaga patrie și care nu o dată și-au pus semnătura pe edificii de cea mai mare însemnătate ale celor 30 de ani. Cu modestie, dar șj cu doza de mîndrie impusă de însuși prestigiul succeselor la care au fost părtași, aceste împliniri s-au acumulat, pe rînd, într-un raport colectiv : „Am lucrat și eu la înălțarea Combinatului chimic din Craiova..." „Am făcut parte dintr-o echipă de cercetători care a elaborat o metodă proprie de exploatare a petrolului"... „Mă număr printre 

cei ce au văzut zi de zi cum s-au născut Porțile de Fier"...Participanții la întîlnire veneau, așadar, bine pregătiți la această oră a bilanțului, mult mai temeinic pregătiți deeît fuseseră poate cîndva la una sau alta, din orele de clasă. Era, de data asta, o lecție pe care n-o mai însușiseră din cărți, ci din propria experiență, pe care o trăise fiecare din ei, zi de zi, timp de 20 de ani. Era o lecție pe care o învățaseră la școala muncii și a vieții, iar pe marginea ei nici un examen, oricît de dificil, n-ar fi putut culege vreo întrebare fără răspuns. Și, totuși, pe parcursul strigării catalogului, din loc în loc, un alt sentiment deeît cel al satisfacției și al datoriei împlinite încerca să răzbată în cuvinte, însă se dovedea mai greu de exprimat. Timid și neîndemînatec, sentimentul acela a fost tot de cuvinte conturat, însă treptat, în propoziții reluate și continuate de la unul la altul, așa îneît abia la sfîrșitul catalogului a putut fi reconstituit în dimensiunile sale aproape exacte.— Faima Liceului „Traian" ne-a însoțit și în sălile noilor școli în care am pătruns. Profesorii noștri erau bine cunoscuți și acolo (Mihai Minulescu, inginer agronom).— De la noi se aștepta și se cerea într-adevăr mereu.- mai mult, pentru simplul fapt că făcusem liceul la „Traian" (Constantin Bălulescu, inginer mecanic, Azuga).— Fetita mea este astăzi e- levă tot aici. Lucrul acesta îmi dă o mare bucurie dar și siguranța că va învăța carte așa cum trebuie (Valeriu Cean, directorul S.M.A. Simian).— De fapt, azi imi dau și mai bine seama, dacă am realizat toți cîte ceva în viață, lucrul acesta vi-1 datorăm în primul rînd dumneavoastră, profesorilor noștri (Constantin Rădoi. medic stomatolog).— Atmosfera anilor in care am fost elevi a fost o atmos

feră de muncă și seriozitate. Cred că asta am luat cu noi și am încercat să nu dezmințim după aceea (Pândele Tărabîc, medic).— Pe multi dintre colegi nu i-am mai cunoscut astăzi. I-am recunoscut însă ceva mai tirziu după zîmbet. Același lucru l-aș putea spune și despre dumneavoastră. profesorii. Pentru mine aceasta înseamnă că ați rămas la fel de tineri (Victor Ungureanu, inginer „EÎectro- putere" Craiova).Cuvintele și frazele se alăturau astfel într-o adevărată definiție a recunoștinței. Un o- magiu simplu dar plin de căldură se înălța în sala de muzică. pe notele unui sentiment care pornea din cele mai a- dinci convingeri. La unison. Era un sentiment tonic, după cum l-a numit apoi și actualul director al liceului, un sentiment care se adresa în egală măsură foștilor dascăli, sădindu-le în suflet bucuria că truda lor n-a fost în zadar, dar și foștilor elevi cărora le stimula încrederea în' proiectele și împlinirile viitoare. Drumul școlii și drumul elevilor săi se întil- neau încă o dată. în punctul certitudinii comune că eforturile de atunci s-au soldat cu ciștiguri incontestabile pe planul utilității sociale.Acum, în pragul unui început de nou an școlar asemenea in- tîlniri ale promoțiilor mai vechi se recomandă șl drept un mesaj cu valoare de simbol, lansat către generațiile care astăzi deschid larg porțile școlilor. îndemnul lor explicit vorbește despre datoria de a fi de la bun început conștient de marile răspunderi pe care, le ai fa,ță de școală, de faptul că elf le anunță. în perspectivă. pc cele față de întreaga societate, ca să poți spune, mai tirziu cu cugetul pe deplin Împăcat că ai făcut totul pentru a ti la înălțimea lor.
D. MATALA
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Vizita primului ministru 
al Republicii Sri Lanka 

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALELa Palatul din Piața Victoriei s-au încheiat, miercuri după- amiază, convorbirile oficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Reoublicli Sri Lanka, doamna Sirimavo Ratwate Dias Bandaranaike.Desfășurate într-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, convorbirile s-au axat pe
★Doamna Sirimavo Ratwate Dias Bandaranaike. primul ministru al Republicii Sri Lanka, a oferit miercuri un dineu în onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. și a soției sale.Au luat parte Ion Pățan. vi- ceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Ion Cosma, ministrul turismului, Ion St. Ion, se-
★în cursul zilei de miercuri, primul ministru al Republicii Sri Lanka, doamna SirimavoR. ,wate Dias Bandaranaike, și persoanele oficiale care o însoțesc au vizitat litoralul românesc al Mării Negre.Vizita a început cu zona de sud a litoralului. De pe terasa hotelului „Hora" din stațiunea Saturn, distinsul oaspete a avut posibilitatea să admire panorama litoralului, varietatea și originalitatea arhitecturală a edificiilor. Tn fața unei hărți, au fost prezentate date cu privire la dezvoltarea pe care a cunoscut-o turismul în această parte a tării, perspectivele sale în viitorii ani.Au fost vizitate. în continuare, mai mult? hoteluri. magazine, precum și sanatoriul balnear din Eforie Sud. unitate modernă care asigură zilnic. în secțiile sale, tratamente pentru circa 2 500 de persoane. DoamnaS. R. D. Bandaranaike s-a interesat de condițiile și procedeele de tratament.Vizitînd apoi cooperativa agricolă de producție din Palazu Mare, oaspeții au fost informați despre rezultatele obținute în

PROGRAMUL I

16,00—17.00 TeleșcoalS. 17,30 Te
lex. 17.35 Agroenciclopedia. 18,05 
Vîrstele peliculei — magazin de 
cultură cinematografică. Ediție 
specială : Filmul. Comentator al 
destinului femeii în România so
cialistă. 18.30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto. 18.45 
Chip comunist incandescent și 
pur. Versuri filmate în peisajul 
industrial al Reșiței. 19.00 Ne-am 
gătit de sărbătoare. Cintece și 
jocuri gorjenești în Intepretarea 
artiștilor ansamblului ..Doina 
Gorjului". 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. în centrul atenției în
tregului ponor : proiectul Progra
mului partidului. 20.10 Seară 
pentru tineret Viitorul comunist 
al țării — vocația generației noas
tre. 20,20 Turneul emblemelor. Iti
nerar patriotic pentru tineret, 
emisiune-concurs dedicată celei 
de a XXX-a aniversări â eliberă
rii patriei si Congresului al XI- 
lea al P.C.R. Transmisiune direc
tă de Ia Brașov. Participă echipa
jele județelor Cluj și Mures. 21.15 
De joi ptnă joi — rubrică de știri 
din viața tineretului si a organi
zațiilor de tineret. 21.20 Un ctn- 
tee oentru flecare — muzică 
ușoară la cererea telespectatori
lor. 21,35 Film documentar : ..Un 
automobil străbate lumea" — pro
ducție a studioului . Alexandru 
Sab'a". 21.45 Recital la două voct : 
Corina Cbiriac si Cornel Constan- 
tiniu. 22 00 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.10 rtlm artistic : „Intrusa" — 
o producție a studiourilor oo’o- 
n-ze. 21."0 Viata economică a Ca
pitalei. 21.40 Telex. 21.45 Trepte 
ale afirmării. 

probleme privind identificarea unor noi posibilități, convenirea de acțiuni și mijloace concrete de dezvoltare, in continuare, a relațiilor bilaterale, a cooperării și colaborării în domeniile economic, tehnico-științific și cultural.Cu acest prilej, cei doi prim miniștri au semnat un comunicat comun și un acord de promovare a cooperării culturai- științifice.
★ -kțretar general al Consiliului de Miniștri. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Petre Tănăsie, ambasadorul țării noastre la Colombo. alte persoane oficiale.De asemenea, au luat parte Tissa Wijeratne, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe. C. E. S. Weeratunge, ambasadorul Republicii Sri Lanka la București, N. Balasubrama- niam, director în Ministerul Afacerilor Externe.In cursul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, cei doi prim- miniștri au rostit toasturi.
★ ★producție, activitatea care se desfășoară in fermele cooperativei, despre munca și viața oamenilor.Incheindu-și vizita în județul Constanța, primul ministru al Republicii Sri Lanka, doamna Sirimavo Ratwate Dias Bandaranaike, a fost condusă, ,1a plecare, pe aeroportul „Mihail Kogălniceanu". de Vasile Vilcu, președintele Consiliului popular al județului Constanța. Petre Nicolae, președintele Consiliului popular municipal Constanța, de alte oficialități locale.

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din Republica Socialistă RomâniaMiercuri, 18 septembrie 1974, a avut loc Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, avînd la ordinea de zi dezbaterea proiectelor documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului.La plenară a participat tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participanții la dezbateri, ex- primindu-și adeziunea deplină față de aceste documente istorice, au subliniat deosebita importanță teoretică și practică a orientărilor politicii interne și externe a partidului pentru următoarea perioadă de 20—25 ani.Plenara a exprimat hotărirea fermă a oamenilor muncii de naționalitate maghiară de a participa cu toate forțele, în strînsă unitate și frăție cu întregul popor român, la traducerea în viață a marilor obiective ce vor fi adoptate de Congresul al XI-lea al P.C.R.într-o atmosferă de puternică însuflețire. Plenara a adresat conducerii partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune:Participanții la Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România, dez- bătînd intr-un climat de puternică însuflețire politică. în spiritul Tezelor Comitetului Central pentru Congresul al XI-lea al partidului, proiectele Programului partidului și Directivelor privind dezvoltarea economico- socială a României în anii 1976—1980 și liniile directoare ale dezvoltării în perioada 1981—1990. își exprimă deplina lor satisfacție pentru rezultatele minunate obținute de întregul popor și totala lor adeziune față de aceste documente de o deosebită importanță istorică, care prefigurează viitorul comunist al patriei noastre.

Plecarea delegației 
române la sesiunea 
Adunării generale 

a O.N.U.Miercuri dimineața, a plecat la New York delegația Republicii Socialiste România, condusă de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, care va participa la lucrările celei de-a 29-a sesiuni a A.dunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Din delegație fac parte Ion Datcu, reprezentant permanent al țării noastre la O.N.U., Constantin Ene, reprezentant permanent al României la Oficiul Națiunilor Unite din Geneva, George Elian, director în Ministerul Afacerilor Externe, și Ion Drinceanu, ambasadorul României în Tanzania.La plecare, delegația a fost condusă de Vasile Gliga și Cornel Pacoste, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din M.A.E.Erau prezenți Armando Cantu Medina, ambasadorul Mexicului, Paolo Pucci Benisichi, însărcinat eu afaceri ad-interim al Italiei, precum și Sayed Abbas Chedid. directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.
DISTINCȚIE

La cea de-a 15-a ediție a Festivalului folcloric internațional de la Susa (Italia), desfășurat sub semnul frăției și amiciției între popoare, Ansamblul „Doina Mureșului" al Casei de cultură a studenților din Timișoara a fost distins cu premiul suprem al festivalului — „Castana de aur". Mesagerilor artei populare românești le-au fost, de asemenea, atribuite alte două distincții — Cupa provinciei Torino și Cupa municipiului Susa.

Proiectul de Program — carta fundamentală, ideologică, teoretică și politică a partidului — reprezintă aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale marxism-leninismului la condițiile istorice, sociale și naționale concrete ale României. El sintetizează experiența luptelor de clasă purtate de masele populare din țara noastră pentru eliberarea socială și națională. pentru transformarea revoluționară a societății, precum și experiența luptelor de clasă și construcției socialiste pe plan internațional, experiența dezvoltării sociale universale.împărtășind sentimentele de profundă stimă și prețuire ce animă întregul nostru popor, oamenii muticii de naționalitate maghiară «din țara noastră, participanții la plenară dau o înaltă apreciere aportului dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la fundamentarea teoretică și elaborarea proiectului de Program, rele- vind valoarea inestimabilă a contribuției pe care ați adus-o personal la stabilirea liniei strategice și tactice, a direcțiilor principale de acțiune în vederea transformării revoluționare a societății, a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la construcția comunismului pe pămîntul României.Sîntem conștientă că dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, a științei și culturii vor multiplica posibilitățile de afirmare multilaterală a tuturor cetățenilor țării, vor determina creșterea considerabilă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Considerăm de o mare valoare teoretică și practică analiza marxistă. consecvent revoluționară pe care proiectul Programului partidului o face rolului națiunii, al naționalităților conlocuitoare pe baza legilor și pro-

Vizita președintelui 
Republicii LiberiaPreședintele Liberiei, William R. Tolbert jr, a vizitat miercuri la amiază întreprinderea agricolă de stat Murfatlar.în această vizită, președintele Liberiei a fost însoțit de Vasile Vilcu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului popular al județului Constanța, Petrache Trofin. ambasadorul României în Liberia, de alte persoane oficiale.La punctul turistic al stațiunii, înaltului oaspete i-au fost

FLECARIMiercuri după-amiază a părăsit Capitala delegația Comunei populare „Prietenia chino- română". condusă de Iang Giung-sing. . vicepreședinte al comunei populare, care, la invitația Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, a făcut o vizită în țara noastră.Membrii delegației au vizitat Cooperativa agricolă de producție „Prietenia româno-chi- neză", alte unități agricole, precum și obiective industriale din județele Ialomița, Constanța. Brașov, Sibiu, Arad, Timiș, Mehedinți și Olt. Oaspeții au fost primiți de membri ai conducerii Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, Asociației de prietenie ro- mâno-chineze și Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de Titus Ponescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P. Au fost de față reprezentanți ai ambasadei R. P. Chineze la București.
★Delegația Comisiei italiene pentru apărarea păcii, formată 

ceselor obiective ale dezvoltării societății noastre.Apreciind importanța rezolvării marxist-leniniste a problemei naționale ca una din marile realizări istorice ale partidului nostru, oamenii muncii maghiari din România sînt profund satisfăcuți de faptul că in proiectul de Program se reafirmă ,că în perioada făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii treptate la comunism își păstrează întreaga importanță preocuparea pentru asigurarea deplinei egalități în drepturi a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru soluționarea problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare. Această orientare ne indică cu deosebită claritate calea cultivării și consolidării permanente a unității și frăției între poporul român și naționalitățile conlocuitoare.înarmați cu un minunat program al activității viitoare, în care fiecare cuvint, fiecare cifră sint străbătute de un fierbinte patriotism, oamenii muncii de naționalitate maghiară, împreună cu întregul popor român, sînț hotărîți să-și depună întreaga lor energie și capacitate creatoare pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului, pentru sporirea aportului lor la înălțarea edificiului luminos al socialismului și comunismului în patria noastră comună, Republica Socialistă România.Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că va milita cu fermitate pentru transpunerea în viată, cu înaltă responsabilitate comunistă, a tuturor documentelor ce vor fi a- doptate la apropiatul forum al comuniștilor, Congresul al XI- lea al partidului. 

prezentate date în legătură cu dezvoltarea combinatului și a viticulturii dobrogene, urmărind în continuare fluxul tehnologic.Oaspetelui i s-au prezentat a- poi, în fața unei vitrine, premiile și medaliile cucerite de vinurile de aici la reputate concursuri naționale și internaționale.Intreținîndu-se cu gazdele, președintele a apreciat modul de organizare și desfășurare a întregului proces de vinificațje.

din Michele Pistillo, deputat al Parlamentului, membru al Co- miei pentru problemele de politică externă, și Piero di Giorgi, profesor la Facultatea de psihologie din Roma, reprezentant al forțelor catolice aderente la Comisia italiană pentru apărarea păcii, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, a părăsit, miercuri, Capitala.Oaspeții au fost primiți la Marea Adunare Națională, au avut convorbiri la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii. Uniunea ziariștilor și Asociația de prietenie româno-italiană, au vizitat obiective economice și social-culturale din București și din județul Constanța.
FORMAȚIA

„C AM ERATA"

In r.f. germania
Formația instrumentală Came- rata a Conservatorului „Ciprian 

Porumbescu" din București, con
dusă de lector Paul Staicu, par
ticipă zilele acestea la o întîlnire 
internațională a orchestrelor ca
merale de tineret în R.F. Ger
mania. Organizată și patronată 
de celebrul dirijor Herbert von 
Karayan, întîlnirea se definește 
ca o fructuoasă și instructivă 
confruntare a tinerelor formații. 
In primul lor concert dat în 
Berlinul occidental, instrumentiș
tii bucureșteni au prezentat în 
program Mica serenadă de Mo
zart, Simfonieta pentru orchestră de coarde de Ion Dumitrescu, Piesă camerală de Dan Voicu- 
lescu, tînăr compozitor clufan, Simfonia pentru orchestră de coarde cu soprană, bas solo și celestă obligată de Șostakovici 
Soliștii Virginia Mânu, Irina Staicu, Mircea Moisa și concert- 
maistrul Dorel Pașcu au contri
buit cu toată măiestria lor la 
succesul de care s-a bucurat con
certul.

A’ POPOVICI

PRIMUL TUR iN CUPELE
CONTINENTALE DE FOTBAL

Universitatea Craiova — 
Atvidaberg: 2-1 (1-1)Stadionul Central din Craiova a găzduit ieri, în prezența a peste 20 000 de spectatori, primul meci dintre echipa Universitatea și formația suedeză Atvi- daberg, contînd pentru turul I al „Cupei campionilor europeni" la fotbal.După un joc în care a dominat majoritatea timpului, echipa Universitatea Craiova a obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1). încă din primele minute fotbaliștii români au avut inițiativa, dar cei care au deschis scorul au fost oaspeții. In minutul 6, la un contraatac, Almquist a șutat, portarul român a respins, dar balonul a fost interceptat de mijlocașul suedez Bo Augustsson, care din apropierea porții a marcat. în minutul 15, Oblemenco a egalat scorul printr-un șut puternic

Sute de elevi și studenți au răspuns cu un înflăcărat

„PREZENT" IN CATALOAGELE TOAMNEI
• BUCUREȘTI. în primele ore ale dimineții de ieri, peroanele Gării de Nord au cunoscut o forfotă neobișnuită. A- proape 1000 de studenți de la facultățile de matematică, mecanică, drept, filozofie, biologie, limbi slave, fizică, geologie-geo- grafie, istorie și-au dat întîlnire pentru a porni în unități agricole din județele Ialomița și Constanța. Ei vor munci timp de două săptămîni la I.A.S.-uri- le Fetești, Jegălia. Topraisar, Cogealac, Nicolae Bălcesctt, Bă- răganu, la culesul porumbului, la recoltatul legumelor și strugurilor. Organizarea acestui detașament important al muncii patriotice format din studenții Universității bucureștene s-a făcut în cele mai bune condiții, remareîndu-se contribuția birourilor de partid, a asociațiilor studenților comuniști și a cadrelor didactice de la catedra de educație fizică.Stăm de vorbă pe peron cu cîțiva studenți. Marin Drăcea, „boboc" la Facultatea de drept, ne mărturisește că această frumoasă tradiție o cunoaște încă din liceu. A muncit în întreprinderi agricole de stat din județul Olt și acum se bucură că își va cunoaște mai bine colegii de an în campania muncii de toamnă. Iancu Octavian 

expediat de la circa 16 m. în continuare, fotbaliștii români au atacat continuu, dar suedezii, buni tehnicieni s-au apărat cu calm.în finalul primei reprize, Oblemenco a trimis balonul cu capul în bară (min. 40), iar trei minute mai tîrziu Almquist l-a imitat, dînd emoții apărării cra- iovene.Și în repriza a doua Inițiativa a aparținut studenților craioveni.Golul victoriei a fost marcat in minutul 51. Extrema dreaptă Crișan a pătruns decis în careu, unde a fost faultat. Oblemenco a transformat lovitura de la 11 m aducînd victoria echipei române.Arbitrul sovietic Iurl Ser- ghenko, a condus următoarele formații: Universitatea Craiova: Lung — Niculescu, Boc, Desel- nicu, Bemeanu, Strîmbeanu, Bălăci (din min. 83 Ștefănescu), Crișan, - Bălan (din min. 70 Ța- 

merge împreună cu colegii săi, viitori fizicieni, la I.A.S. Cogealac. Nu este o noutate. El a fost prezent și pe ogoarele de la I.A.S. Prejmer și I.A.S. Stu- pini din județul Brașov, unde a făcut liceul. „Plecăm veseli și entuziaști. Dorim să-i ajutăm cu eficiență pe tinerii din întreprinderile agricole unde mergem, mai ales că anul acesta se anunță roade și mai bogate". Le-am urat drum bun studenților cu promisiunea de a consemna în coloanele ziarului nostru și rezultatele muncii lor.
c. stanculescu

★
• GALAȚI. Campania de recoltare. declanșată nu de mult și in județul Galați, a intrat într-o desfășurare vertiginoasă odată cu prezentarea elevilor și studenților pe ogoare, pentru a stringe alături de mecanizatori și cooperatori bogățiile a- cestei toamne. încă din prima zi de școală au plecat spre cele 8 întreprinderi agricole de stat din județ zeci de mii de elevi și studenți. Grupul școlar al Combinatului siderurgic Galați, de pildă, participă în această cam- nanie cu peste 1 800 de elevi, în unitățile agricole, s-au creat condiții bune de cazare, ceea ce 

rălungă), Oblemenco, Marcu;’’ Atvidaberg: Blomberg — Olsson, Karlsson, Johansson, Joerg Augustsson, Bo Augustsson, Almquist, Andersson, Valinden (din min. 82 Nilsson), Lundall, Fransen.La Sofia, în „Cupa campionilor europeni" Ia fotbal, echipa Ujpest Dozsa a obținut o surprinzătoare victorie cu 3—0 (1—0) în meciul susținut cu formația Levski Spartak.
Dinamo București — 

Boluspor: 1-0 (1-0)Pe stadionul municipal din orașul Bolu, In prezența a peste 5 000 de spectatori, s-a disputat, în cadrul „Cupei UEFA", la fotbal, meciul dintre echipa Dinamo București și formația turcă Boluspor.Partida s-a încheiat cu scorul de 1-0 (1*0)  în favoarea fotbaliștilor români, unicul gol fiind înscris de Radu Nunweiller.
• în ziua a doua a turneului internațional de rugbi de la Varna, echipa României a întrecut cu scorul de 49—0 (17—0) selecționata R. D. Germane, în timp ce formația Fiii din Moscova a învins cu 17—12 (10—9) reprezentativa Poloniei.

Meciul retur va avea loc la 2 octombrie, la București.
Steagul Roșu Brașov — 
Beșiktaș: 0—2 (0—0)La Istanbul, în „Cupa UEFA" la fotbal, formația turcă Beșiktaș a învins cu scorul de 2—0 (0—0) echipa Steagul Roșu Brașov. Partida retur se va disputa, la 2 octombrie, la Brașov. 

asigură o productivitate sporită a muncii.De pildă, la I.A.S. Ivești sînt cazați 660 de elevi de la Liceul industrial de construcții de mașini din Galați și de la Liceul din comuna Tudor Vladimirescu. După o zi de muncă intensă la recoltatul strugurilor, tinerii de aici participă la interesante acțiuni cultural-sportive inițiate de organizația U.T.C., din I.A.S. și din comuna Ivești, fapt care a condus La crearea unui climat e- ducativ eficient, capabil să stimuleze la tineri dragostea pentru muncă, să asigure prețuirea care li se cuvine creatorilor de valori materiale.Acest fapt este evident și în cazul elevilor de la școlile generale din mediul sătesc, care participă (în județul Galați peste 20 000), alături de părinții lor, la strîngerea recoltei. îndrumați de organizațiile U.T.C. și de cadrele didactice. Ei muncesc cu mult spor, fiecare dovedind deprinderile necesare pentru executarea lucrărilor agricole. Practica elevilor în județul Galați este o garanție pentru bune rezultate, pentru afirmarea în zilele următoare a numeroase fapte de muncă demne de consemnat.
ION CHIRICFoto : O. PLECAM

Alte rezultate din „Cupa UEFA": Gornik Zabrze — Partizan Belgrad 2—2; Lokomotiv Plovdiv — Vasas Raba Eto 3—1; Etîr Trnovo — Intemazionale Milano 0—0.
Jiul Petroșani — Dundee 

United: 0-3 (0-2)în competiția de fotbal „Cupa cupelor" echipa Dundee United (Scoția) a învins cu scorul de3— 0 (2—0) formația Jiul Petroșani. Echipa greacă Paok Salonic a întrecut cu 1—0 (0—01 pe Steaua Roșie Belgrad.în cadrul „Cupei Cupelor", Bursapor (Turcia) a învins cu4- 2 (1-1) formația Finn Harps (Irlanda). în aceeași competiție, echipa malteză Sliema Wanderers a întrecut cu scorul de 2-0 (1-0) pe Lahten Reipas (Finlanda).In „Cupa Cupelor", la Budapesta, Ferencvaros a Învins cu 2—0 (1—0) echipa Cardiff City (Țara Galilor).

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTIRomânia-film prezintă:

TATĂL RISIPITOR
PRODUCȚIE A CASEI DE FILME NUMĂRUL PATRU

Scenariul : Eugen Barbu ; regia : Adrian Petringenaru ; ima
ginea : Gheorgne Viorel Todan ; muzica : Paul Urmuzescu ; 
decoruri ■ Gută Stirbu ; costume : Oltea lonescu. iată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, 

ARIA cu diagonala de 47 cm., OPERA, SATURN, DIANA cu 
diagonala de 59 cm, și ASTRONAUT cu diagonala de 65 cm. 
Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, 
televizoarele au o mare stabilitate in funcționare, imagine și 

sunet de calitate.
De vinzare și cu plata în rate lunare.

cu : Toma Caragiu. Marga Barbu, Gheorghe Dinică, Leopoldina Bălănuță. Vasile Nițulescu, Ion Marinescu. Carmen-Maria Stru- jac, Florin Zamfirescu, Mircea Albulescu, Octavian Cotescu, Ștefan Mihăilescu-Brăila. Colea Răutu, Constantin Guriță.
Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cine

matografică „București'’.

MARI REDUCERI DE PREȚURI PE LITORAL!
întreprinderea de turism, hoteluri și resiaurante-Bucu- 

rești vă invită să petreceți citeva zile pe litoralul Mării 
Negre, în luna septembrie a.c., în cele mai elegante și con
fortabile hoteluri din stațiunile : Mamaia, Eforie, Jupiter, 
Saturn, Aurora, Venus și Neptun.

Tn această perioadă, se aplică reduceri de tarif pină la 
50%, iar la transport pe C.F.R. 50%, durata sejurului ră- 
mînind la aprecierea dv.

Informații și înscrieri la filialele de turism din bd. N. 
Bălcescu nr. 35 și bd. Republicii nr. 4.România-film prezintă: 

între 19 și 22 septembrie 1974 
la Casa Filmului din Capitală

ZILELE FILMULUI DIN AUSTRIA
e 19-20 sept. - Vorarlberg, ținut în Alpi
• 21 sept. - Ludvig van Beethoven.
Tn completare : Moda la castel
• 22 sept. - Mușchi pe pietre.
în completare : Pictorul Gustav Klimt

Azi, ultima zi la LOTO

• CURSURI DE CALIFICARE pentru :— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni ; Se pot înscrie bărbați și femei in virstă de 22—35 ani.• CURSURI DE SCURTA DURATĂ pentru calificare în meseriile de :— conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, vîrsta 22—45 ani ;— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, virsta 22—45 ani;— tractoriști rutieriști : durata de școlarizare este de 3 luni ; se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, intre 18—35 ani ;— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (absolvenți de liceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18—15 ani, fără antecedente penale.• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, posesori ai permisului de conducere C, in vederea obținerii categoriei D.Durata cursului :— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagin tn meserie de peste 3 ani ;— 3 luni pentru conducătorii auto cu un stagiu în meserie de peste 1 an.PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE :— indemnizații (mai puțin încasatorii și controlorii) :— masă la cantină la prețuri convenabile ;— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport in comun;— pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii ;— stabilirea domiciliului in municipiul București, potrivit prevederilor Decretulut 307/1971. pentru conducătorii de vehicule.Doritorii se vor adresa la biroul invățămint din str. Dr. C-rozovici nr. 4, telefon : 12. 24.14. și 12. 19. 30.PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI DE PERSONAL DE BORD. I.T.B. RECRUTEAZĂ :— conducători auto categoria I) pentru autobuze. Doritorii se pot adresa in Calea Șerban Vodă nr. 164—166. telefon : 23. 61. 54. și 23. 88. 70.— conducători auto categoriile B șl C pentru taximetre și autocamioane. Doritorii se pot adresa in strada Galați nr. 216. telefon : 11. 39. £0.întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. Solicilanții beneficiază de încadrarea într-o categorie superioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.



Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa f»f. peste iioniii:
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„Scînteia tineretului"
pag. 6

Pornind de la strinsa legătură dintre securitatea și cooperarea fn Europa și securitatea și cooperarea în Mediterana, la conferință s-a convenit ca aspectele respective să facă obiectul unei declarații. LA 10 OCTOMBRIEDelegația română s-a pronunțat pentru elaborarea acestei declarații, care , să reflecte atît preocupările statelor participante, cit și contribuțiile aduse la lucrări de statele mediteraneene neparticipante. Se are !ri ’vedere redactarea unui text care să cuprindă un preambul și o parte dispozitivă : prevederi referitoare la securitate și la cooperarea economică. In acest scop. Comitetul de coordonare a creat un grup de lucru în care negocierile se poartă pe baza a două documente de lucru depuse de Italia și. respectiv, de Cffiru. Malta și Iugoslavia, în ședința din 17 septembrie a acestui organism de lucru, delegațiile și-au concentrat atenția asupra prevederilor referitoare la dezvoltarea cooperării economice dintre statele participante și statele din regiunea Mării Mediterane. în luările de cu- "vîrtt au fost evidențiate rolul și .formele specifice ale schimburi-- lor comerciale. cooperării industriale și cooperării tehnico- 'știihțifice, avîndu-se în vedere ■interdependența dezvoltării e- conomice a tuturor țărilor, inclusiv a celor din Europa și din .nordul continentului african. De asemenea, a fost subliniată importanța așezării acestei cooperări pe baze noi, care să Jțină seama de evoluția relațiilor economice internaționale și să contribuie la reducerea treptată a decalajelor care există intre țările dezvoltate din punct de vedere economic și țările în curs de. dezvoltare din Europa și din. regiunea Mării Mediterane.Cooperarea în dorheniul me- di '.ui înconjurător și îndeosebi nc esitatea unor acțiuni concer- t~7? privind lupta împotriva po- l.i'rii Mării Mediterane și protejarea resurselor naturale ale ace.'.ei regiuni a fost, de așe-

menea, considerată de către toate delegațiile care au intervenit ca una din direcțiile principale în care se pot prevede acțiuni concrete de cooperare cu statele mediteraneene care nu participă la conferință.Caracterul constructiv în care s-au desfășurat discuțiile din acest grup de lucru a permis să se ajungă la concluzia că în următoarele ședințe se poate trece la redactarea efectivă a textelor privind această parte a documentului.

ale reprezentantului
P.C.R.» HEDI NOUIRA, secretar general al P.S.D., prim- ministru al Tunisiei, l-a primit pe Iosif Uglar, membru supleant al Comitetului Executiv. secretar al C.C. a! P.C.R., care a reprezentat partidul nostru la al IX-lca Congres al P.S. Desturian.Reprezentantul P.C.R., a avut, de asemenea, o întîlnire cu Habib Chatti, membru al C.C. al P.S.D., ministrul afacerilor externe al Tunisiei. Apreciind politica externă a țării noastre, el a adus un elogiu activității tovarășului Nipolae Ceaușescu, al cărui prestigiu — a spus ministrul tunisian — depășește granițele naționale, președintele României, nu- mărîndu-se printre oamenii de stat proeminenți ai vieții politice internaționale.
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ALEGERI

Primul ministru britanic,Harold Wilson, a anunțat oficial, miercuri, că electoratul britanic este chemat Ia urne pentru joi, 10 octombrie. Este pentru a doua oară indecurs de numai opt luni cînd se organizează alegeri generale in Marea Britanie.Parlamentul urmează să fie dizolvat vineri, iar electorală oficială se șura timp de trei Următoarea sesiune tară este convocată pentru marți 22 octombrie, iar deschiderea oficială, a parlamentului, de către regina Elisabeta a Il-a, va avea loc o săptămină mai tirziu.

campania va desfă- săptămini. parlamen-
Partidul liberal și-a deschis campania în vederea apropiatelor alegeri din Marea Britanie publicind un manifest electoral in care sînt prezentate soluțiile liberalilor pentru problemele care preocupă țara. în manifest se apreciază că Anglia trece printr-o situație economică dificilă și că pentru combaterea ei sînt necesare măsuri în sfera salariilor și prețurilor, acțio- nîndu-se, in același timp, pentru a evita creșterea amenințătoare a șomajului.Liderul Partidului liberal, Jeremy Thorpe, s-a arătat gata să participe la un guvern format de cele trei partide principale ale țării in cazul în care situația economică a Marii Britanii se va agrava.

în ultimii 2 ani, la cele 70 de concursuri „Cel mai bun în meserie" au participat peste 75 090 de tineri de diverse meserii, din totalul de 260 000 eomsomoliști, citi prinde noastră Prețuirea bucurăm, rea aportului ia tot ce s-a construit și se construiește în Letonia, la tot ce se

cu-organizația republicană, de care ne recunoaște- nostru

biblioteci un fond de cărți peste 16 milioane mult La un producție un televiziune de radio.republică circa

După „dineu! de lucru"
După ce miniștrii 

de finanțe ai „celor 
noua" s-au despărțit, 
FRANCE PRESSE con
stata că nu s-au obți
nut „rezultate specta
culoase". De fapt, în
tregul bilanț al reuni
unilor comunitare nu 
poartă pecetea spec
taculosului. Succesi
unea de întîlniri rele
vă «însă, căutarea fe
brilă a unor soluții 
pentru probleme pre
sante ale momentului.

Expresul „Latvia" de pe ruta Moscova- R a, supranumit „Ex- p.'-sul albastru", este itc-erviț. în totalitate de tineri. Tineri pe lo omoiivâ, tineri în personalul de însoțire, mai precis, tinere Ic ane, care te imbie la ore de seară tirzie ș. dimineața cu tradi- ți mala ceașcă de ceai, în suport de argint fi- F rranat cu motive na- t male. Ajuns la Ri- ș; , capitala Letoniei s ivietice, te întîmpină Ca asemenea tinerețea. De altfel, aveam si aflăm mai tîrziu că i.iajoritatea populației republicii o formează generația tînără.Discutînd cu colegii de la ziarul „Padom- ju Jaunatne", organ al Comitetului Central al Comsomolului din R.S.S. Letonă, vizitînd întreprinderi ale capitalei și Expoziția realizărilor economiei republicane, aflăm fapte de muncă ale tinerilor, in tot ce se realizează astăzi in Letonia fiind încrustate priceperea, entuziasmul și dăruirea lor.„Letonia sovietică este în prezent o republică eu o industrie puternică, cu o agricultură in plin avînt și sîntem bucuroși să putem toate adus noi, ne declară Georgs secretar U.T.C.L. Letonă, buit Ia și dezvoltarea a peste 200 de întreprinderi industriale republicane, am luat parte la construirea altora noi. moderne, ca uzine de mașini e- lectrice, de automobile și tractoare, de instrumente și echipamente electrice, de mașini agricole, întreprinderi mecanice

Tinerii
^Letoniei

spune că la acestea ne-am contribuția și comsomoliștii — tovarășul Reihmanis, al C.C. al din R. S. S. Am contri- reconstruirea
și ale industriei electronice, șantiere navale. fabrici de textile și conserve, în special din pește, una dintre marile noastre bogății.în prezent — spunea mai departe interlocutorul nostru — sîntem angajați în depășirea sarcinilor de plan ale actualului cincinal. Acordăm o marc atenție pregătirii profesionale, disciplinei în muncă, perfecționării, participării tinerilor la mișcarea de inovații.

realizează în diverse domenii de activitate, sînt ilustrate și de faptul că 16 la sută din deputății Sovietului republicii eomsomoliști, eiticipînd direct, în forul suprem, la rezolvarea problemelor economice și sociale.Despre accesul tinerilor la carte, la cultură, ni se vorbește pretutindeni. Notăm cîteva cifre : in prezent, în R. S. S. Letonă există 10 teatre, 52 muzee, o societate filarmonică,

peste 1 500 cu de exemplare, mai i de 1 030 cluburi. Riga funcționează studio de cinematografică, centru de și posturi Anual, sint 2 000 tiraj oane6 cărți pentru fiecare locuitor. După datele statistice ale recensă- mîntului din 1970, în R, S. S. Letonă, ia 1 000 persoane populație activă, 661 a- veau studii superioare sau secundare.I-am cîțiva într-o sfîrșit De Ia din cele mai frumoase stațiuni turistice de pe țărmul Bahicii, răcorită atît de briza mării, cît și de umbra pinilor uriași, care coboară pînă la plajă, mașina străbate păduri întinse de mesteceni și conifere, spre stațiunea Sigul- <ia. Letonia nu are munți. Aici coniferele se înaltă spre cer direct din cîmpie, clima nordului suplinind regimul de înălțime, cu care ne-au obișnuit pădurile noastre de la munte. Din cînd in cind, peste șosea sar elani semeți, podoaba pădurilor letone, elani care, în iernile grele, pătrund fără teamă în sate și chiar în periferiile orașelor.La Sigulda, nul Bute, dioul radio, zităm moașei Turaida, prințesa îndrăgostită de un tînăr sărac, căreia, la numai 20 de ani, i s-a tăiat capul pentru această încălcare a poruncilor castei. Fetele așează buchete de flori sălbatice pe lespedea străveche, care străjuiește încă de Ia sfîrșitul secolului XI pădurea de pe malurile rîului Gauja.Apoi, revenim secolul XX. Din durea plină de puri de băieți și. fete răsună cîntece vesele, mareînd ca de atitea alte ori sfîrșitul unei săptămini de muncă.
DRAGOMIR 

HOROMNEA

ineditate de cărți, într-un total de 14 mili- exemplare, deci

însoțit pe tineri . letoni, excursie de de săptâmînă.Iurmala, una

priete- nostru Harijs redactor la stu- republican de ne invită să vi- mormîntul fru-

în pă- gru-
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• PREȘEDINTELE Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, a declarat starea de urgență economică pe întreg teritoriul țării, anunță agențiile Associated Press și France Presse. Măsura, in vigoare pe parcursul a 45 de zile, a fost hotărită în urma consultării membrilor guvernului care au apreciat-o ca necesară pentru a face față efectelor inflației și deficitului bugetar actual.Agenția Reuter notează că deficitul care afectează economia columbiană se datorează, în mare parte, scăderii neașteptate a prețului cafelei pe piața mondială, produs care se numără printre principalele articole columbiene destinate exportului.Pe întreaga perioadă — cît

rămîne în vigoare această măsură — guvernul dispune de puteri legislative extraordinare, în special în domeniul economiei și finanțelor.
NEGOCIERILE SOVIETO- 

AMERICANE re- so- li-• LA GENEVA au fost luate, miercuri, convorbirile vieto-americane în vederea mitării armamentelor strategice (S.A.L.T.). Delegația sovietică este condusă de Vladimir Se- mionov, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., iar cea americană, de Alexis Johnson, ambasador cu însărcinări speciale.

• PRIMUL ministru al Turciei, Biilent Ecevit, și-a prezentat, miercuri, oficial, demisia, care a fost acceptată de președintele Fahri Korutiirk. Președintele Turciei a cerut premierului demisionar să rămină în funcție pină la formarea unui nou cabinet. în acest sens, la Ankara au fost anunțate convorbiri între președintele țării, și liderii principalelor formațiuni politice din Turcia, în vederea desemnării premierului.După cum s-a preciz-at anterior demisia lui Biilent Ecevit a fost determinată de apariția unor divergențe între cei doi parteneri din cadrul coaliției guvernamentale : Partidul Republican al Poporului, al primului

X n mod firesc, atenția s-a îndreptat în primul rînd spre „dineul de lucru" de la palatul Elysee. A fost o inițiativă ieșită din chenarele o- bișnuitului, o inițiativă menită să relanseze cooperarea celor nouă membri ai agitatei comunități vest-europe- ne. Reuniunea celor nouă conducători de guverne nu și-a propus abordări de fond ale problemelor, dezbateri finalizate in soluții. S-a recurs la un simplu schimb de vederi („o radiografie" a Europei vestice), fără o a- gendă rigidă și fără nici o obligație din partea pariici- panților. Evaluarea efectelor „dineului de lucru" relevă optici contradictorii. Satisfacția unor personalități o- ficiale nu și-a găsit ecou în o serie de comentarii din coloanele ziarelor. Principalele cotidiene de pe malurile Senei afirmau că reuniunea este rezultatul neliniștii (LE FIGARO scria chiar despre „teamă") în fața agravării dificultăților create de inflație, criza energetică etc. mintit, de asemenea, titudinile generate de greutățile pe care le întîmpină „Europa verde", imposibilitatea de a se asigura aranjamente de politică agrară care să armonizeze interesele tuturor partenerilor, dificilele dosare monetare și financiare, complexitatea cooperării politice.„Dineul de lucru" a permis sa se avanseze spre un grad mai mare de intelegere reciproca, susceptibil să faciliteze reglementările ? Părerile sint împărțite. Atmosfera a fost bună, unele clarații sint optimiste, celarul Schmidt vorbea pre „succesul reuniunii vate de la Elysee", iar mierul belgian, TiuC despre „bunăvoința*  prezidat „o excelentă Totuși, ziarul TIMES părere că „o simplă ia Paris nu va putea ba totul" .Modificările duse în conducerea din principalele state europene (Franța, K.F.G., Anglia )ingăduie abordarea in termeni noi a problemelor cooperării „celor nouă". Oare a fost intimplător faptul. că meniul tipărit oficial pentru dineu menționa „șefii guvernelor statelor membre ale Comunității europene"? Cuvîn- tul „economice" dispăruse (titulatura este C.E.E.). Parisul a dorit să demonstreze

șomaj, S-au a- incer-

de-Can- des- pri- pre- Tindemans, “ care a seară", este de seară schim-pro- cîtorva vest

astfel dorința de a cooperare nu numai că, ci și politică ?In legătură cu practice ale „dineului de lucru", comentariile de presă preferă rezerva. „Inițiativa președintelui Giscard in vederea relansării C.E.E. pare, pînă în prezent, în mare măsură limitată la probleme de procedură" — scrie FINANCIAL TIMES. Punct de vedere împărtășit de cotidi- mul vest-german DIE WELT: .Singura hotărire concretă pe fare o cunoaștem este cea de a multiplica, in viitor, intilni- rile informative".Intilnirile ministeriale care au urmat reuniunii de la Elysee n-au îngăduit progrese deosebite în problemelor de te. O seamă titudini planează torului comunitar și una din ele este legată de scrutinul britanic din octombrie. Ce guvern va avea Londra după verdictul urnelor ? Ce poziții va adopta acest guvern față de C.E.E. ? în așteptarea răspunsurilor, organismele comunitare încearcă să elimine obstacolele de care se lovesc în prezent. în troversata problemă a țurilor agricole, marți, niștrii agriculturii nu putut pune de acord, ajuns, potrivit informațiilor de presă, doar la un consens privind necesitatea majorării prețurilor. Cuantumul acestei majorări nu a putut fi fixat după cele cinci ore de discuții de marți, calificate a fi „deosebit de aprinse". Maratonul agricol — dezbaterile vor dura, probabil, trei zile— este socotit de „o însemnătate crucială".Miniștrii de finanțe nu au reușit să ia o hotărire practică privind „relansarea" u- niunii economice și monetare a C.E.E. Ei au acceptat ideea unui împrumut vest- european dar „lumina verde" n-a fost dată la insistența reprezentantului Bonnului. Decizia finală a fost transferată reuniunii din octombrie. In sfîrșit, FRANCE PRESSE constată că „cei nouă" și-au exprimat „intenția de a iniția înainte de sfirșitul anului o politică energetică comună care urmează a fi aplicată pină in 1985“.Speranțe, semne de întrebare, neliniști nedisimulate— o gamă largă de reacții însoțește efortul de relansare a formulelor de cooperare vest-europene. Declarațiile de intenții abia urmează să suporte confruntarea cu realitățile dure. TIMES constata că „in momentul de față multe guverne vest-europene sînt confruntate cu probleme imediate mult mai importante pentru a fi în stare să ia decizii menite să angajeze pe termen lung viitorul Europei vestice". Asaltul inflației, grijile monetare, dosarele agricole și toate celelalte probleme complicate vor ingădui „celor nouă" să parcurgă împreună drumul cooperării ? Optimiștii nu lipsesc. Dar nici scepticii.

realiza o economi-efectele

abordarea actualita- de incer- asupra vii-

con- pre- mi- s-au S-a

EUGENIU OBREA

Interzicerea unui
partid de dreapta 

din Portugaliaîn Portugalia a fost interzis, miercuri, Partidul Naționalist Portughez, cu orientare de dreapta. Sediul acestui partid a fost închis, iar liderul său, Alberto Silva, fostul comandant al legiunii portugheze (organizație paramilitară de dreapta desființată după 25 aprilie), a fost pus sub stare de arest la domiciliu. într-o declarație guvernamentală se arată că acest partid a fost deferit justiției, deoarece membrii săi și-au propus să răstoarne instituțiile democratice din țară.In ziarele care apar la Lisabona se comentează că Partidul Naționalist Portughez a trimis, săptămîna trecută, manifeste foștilor membri ai legiunii portugheze din orașul Porto în care li se cerea „să reia lupta întreruptă de evenimentele din 25 aprilie".
ministru Ecevit și Partidul Salvării Naționale.• COMITETUL de înfrățire al orașelor Cleveland și Brașov a organizat, în amfiteatrul „Cuyahoga Community College", un concert de muzică românească susținut de Ludovic Konya și Ferdinand Weiss, de la Opera din Cluj, care au interpretat, în fața unui numeros public, lucrări de George Enes- cu, Paul Constantinescu, și compozitori români. alți

• COLABORARE 
INDUSTRIALA 

ROMANO-CEHOSLOVACA• MINISTRUL industriei construcțiilor de mașini grele al Republicii Socialiste România, loan Avram, a făcut o vizită in R. S. Cehoslovacă, la invitația ministrului metalurgiei și con-

'mOZAMBIC : Locuitori din Lourenco Marques demonstrind împotriva recentelor acjiuni rasiste

LUCRĂRILE
GENERALEPreședintele sesiunii precedente a Adunării Generale a O.N.U., Leopoldo Benites (E- cuador), in discursul rostit, marți după-amiază, la deschiderea celei de-a XXIX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., a subliniat necesitatea imperioasă de a se renunța la folosirea forței în relațiile internaționale, exprimîndu-și speranța că actuala sesiune va putea adopta măsuri care, în. cele din urmă, să ducă la eliminarea forței ca mijloc . de creare, stingere sau modificare a drepturilor statelor membre.în cuvintul său, președintele actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Abdelaziz Bouteflika, ministrul afacerilor externe al Algeriei, a subliniat că Națiunile Unite constituie cel mai bun for pentru un adevărat dialog internațional și pentru găsirea de soluții pozitive problemelor care confruntă omenirea. „O.N.U. — a relevat vorbitorul —, după aproape 30 de ani de experiență, se află într-o fază hotăritoare a existenței sale".In continuare, președintele sesiunii s-a pronunțat în favoarea ..democratizării structurilor O.N.U. și adaptării riguroase la realitățile in care trăim, fapt care ar răspunde nu numai unei necesități imperative, ci ar deschide, totodată, perspective noi și, fără îndoială, promițătoare" activității organizației.Bouteflika s-a referit pe larg la punctele de încordare de pe harta politică a lumii contemporane — Asia de sud-est, O- rientul Apropiat, Cipru —, pronunțîndu-se in favoarea rezolvării lor pe calea tratativelor și retragerii tuturor trupelor străine de pe teritoriile altor state în interiorul granițelor lor naționale.Referindu-se la problemele dezvoltării, aflate pe agenda actualei sesiuni, el a subliniat că, „la ora actuală, aceste probleme depășesc limitele granițelor naționale și continentale, căpătînd o dimensiune mondială".Luînd cuvintul, miercuri. în cadrul lucrărilor plenare ale A- dunării Generale, președintele Statelor Unite, Gerald Ford, a reafirmat angajamentele administrației sale de a contribui la eforturile de edificare a păcii, de asigurare a stabilității și cooperării în lume, de a ajuta la

R, P. D. COREEANA : Imagine de la Uzina chimica din Tche- 
ungsu, care a cunoscut o largă modernizare

strucțiilor de mașini grele, Josef Simon.La încheierea vizitei, miniștrii loan Avram și Josef Simon au semnat un protocol care fixează obiectivele principale ale colaborării și cooperării în producție între întreprinderile a- parținind celor două ministere.
• SONDA SPAȚIALA „MARI- 

NER-10"• SONDA spațială americană „Mariner-10“, care se pregătește pentru o a doua întîlnire cu planeta Mercur, a transmis primele fotografii, de probă, ale astrului. Imaginile, în care Mercur dimensiunea unui servi la testarea

definitivarea traiectoriei. Misiunea propriu-zisă va începe, vineri după-amiază, distanța minimă față de suprafața planetei — 48 300 km — urmind a fi atinsă în cursul zilei de sim- bătă. In total, sonda va transmite aproximativ 900 fotografii acoperind 15 la sută din suprafața planetei. După recepționa- rea imaginilor de probă, exper- ții N.A.S.A. au făcut cunoscut că echipamentul sondei, care în ultimele 170 de zile a pe o orbită în jurul funcționează normal. evoluatSoarelui,

ADUNĂRII
A O.N.U.instaurarea păcii în Cipru, Orientul Apropiat și Indochina. El a subliniat că „recentele evoluții din Africa anunță binevenitul sfîrșit al colonialismului".Evidențiind faptul că „nici o națiune, nici un grup de națiuni și nici o organizație nu pot înfrunta singure problemele care stau în fața întregii comunități internaționale", Gerald Ford a subliniat că „se impune să acționăm în mod concertat. Progresul spre o lume mai bună trebuie realizat prin eforturi de cooperare, folosind întreaga gamă de relații bilaterale multilaterale".Arătînd că „oamenii de verse convingeri politice găsi un teren comun pentru a coopera" președintele Statelor Unite a subliniat că „prevenirea unui război mondial în epoca nucleară a devenit o responsabilitate generală. Sarcina care confruntă Națiunile Unite este clară : această organizație trebuie să plaseze întreaga greutate a comunității internaționale de partea păcii" — a spus el.Președintele Ford s-a referit, în continuare, la problemele e- conomice mondiale, arătînd economia lumii se zent, supusă unor siuni.

Șidi- pot

că află, în pre- imense pre-In numele unui de țări, între care și. România, reprezentantul permanent al Algeriei la Națiunile Unite. Abde- latif Rahal, a propus spre dezbaterea actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. un proiect de rezoluție în problema coreeană. Proiectul pornește de la considerentul că prezența în Coreea de Sud a trupelor străine sub stindardul O.N.U., constituie o imixtiune în treburile interne ale Coreei și reprezintă un obstacol în calea dialogului dintre Nord și Sud în vederea reunificării Coreei. Proiectul de rezoluție se pronunță pentru retragerea trupelor

număr de 34

străine din Coreea de Sud.
Președintele

tk

VIZITA
DELEGAȚIEI
U.A.S.C.R
ÎN ANGLIA

In continuarea vizitei pe ’ 
care o întreprinde în Ma
rea Britanie, la invitafia U- 
niunii Naționale a Studen
ților (N.U.S.U.K.), delegația 
U.A.S.C.R., condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., a avut convor
biri cu membri ai Comite
tului Executiv al N.U.S.U.K. 
Cu acest prilej, au fost pre
zentate preocupările și ac
tivitatea studenților, ale or
ganizațiilor studențești din 
cele două țări, s-au eviden
țiat căile și posibilitățile e- 
xistente pentru dezvoltarea 
colaborării între U.A.S.C.R. 
și N.U.S.U.K.

• ÎNTR-UN viitor apropiat, transplanturile de cord vor fi posibile fără a mai exista riscurile respingerii de . către organism a organului grefat — a declarat la Sao Paulo cunoscutul chirurg Christian Barnard, care întreprinde o călătorie prin mai multe țări latino-americane. In acest sens, Barnard a citat studiile întreprinse de o serie de oameni americani, au realizat diace.Totodată,reîntoarcerea în țară, la sfîrșitul lunii, are proiectată o nouă operație de înlocuire a inimii bolnave la unul din pacienții săi.

de știință francezi și care, asemenea lui, mai multe grefe car-el a afirmat că la

problema palestineanăYasser Arafat, președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, i-a primit, marți, pe delegații participanți la Conferința parlamentară arabo-vest- europeană de la Damasc. Cu acest prilej, președintele O.E.P. a declarat că problema palestineană este, fără îndoială, una dintre cele mai complicate din secolul nostru. „Ea nu va putea fi rezolvată decît printr-o luptă de lungă durată — a spus el — și, de aceea, am hotărît, cu prilejul ultimei reuniuni a Consiliului Național Palestine- an, să stabilim autonomia noastră națională pe orice fracțiune de teritoriu din care se vor retrage israelienii".în ceea ce privește înscrierea problemei palestiniene pe ordi- ’ nea de zi a sesiunii Adunării Generale a O.N.U., Yasser Arafat a afirmat că ar fi bine ca problema palestineană să fie prezentată separat, pentru că ea reprezintă chiar baza crizei din Orientul Apropiat, și nu o problemă secundară. „Noi vom participa ea observatori. Poate vom obține o rezoluție bună. Aceasta va ajuta cauzei noastre" — a a- dăugat el.Cît despre Conferința de la Geneva, Yasser Arafat a relevat că el va aștepta să primească, mai întîi, o invitație, și numai după aceea O.E.P. va face cunoscut dacă acceptă sau nu să participe. în cursul convor-

birii sale cu parlamentarii yest- \ europeni, el a repetat de maL, > multe ori că „palestinienii vor "*  pacea, dar nu numai pacea is- raellenilor, ci și a noastră, cea pace trăim cu , a- care ne va permite să toții împreună".Intr-un dianului ministrul . ... _____ __________externe, Habib Chatti, a exprimat satisfacția țării sale față de înscrierea problemei palestiniene pe ordinea de zi a actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. și a relevat contactele diplomatice inițiate în acest scop de guvernul de la Tunis cu diverse țări, îndeosebi africane.Aceasta — a spus el — permite dezbaterea într-un internațional a problemei porului palestinian, pentru gajarea unei soluții corespunzătoare cu aspirațiile sale legitime.

interviu acordat cotl- libanez „Al Hayet", tunisian al afacerilor

va for po- de-

are punct, vor aparaturii și
• ROLUL C.I.A. ÎN CHILEs COMISIA pentru relații externe a Senatului S.U.A. s-a

pronunțat pentru deschiderea unei anchete pe marginea rolului jucat in Chile de Agenția Centrală pentru Investigații (C.I.A.) în perioada premergătoare loviturii de stat militare soldate cu asasinarea președintelui Salvador Allende. Potrivit senatorului democrat Frank Church, membru al comisiei, ancheta are la origine o declarație făcută în Senat, în cadrul unor audieri cu ușile închise, de actualul director al C.I.A.. William Colby, potrivit căruia Agenția ar fi cheltuit în Chile, intre 1970 și 1973, 8—11 milioane dolari.
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La Hanoi au avut loc convorbiri între o delegație e- conomică guvernamentală a R.D. Vietnam, condusă de ministrul Dang Thi, și o delegație a Guvernului Provizoriu de Uniune Națională al Ladsului, condusă de Soth Phetrasy. ministrul economiei și .al planului. în cadrul discuțiilor, s-a procedat la o informare reciprocă asupra aplicării Acordului de La Paris asupra Vietnamului și a Acordului de la Vientiane privind Laosul și a fost e- fectuat un schimb de vederi asupra colaborării economice și culturale dintre cele două țări in vederea promovării sprijinului mutual și întrajutorării in vindecarea rănilor războiului, in refacerea și dezvoltarea economiilor vietnameză și laoțiană.In urma convorbirilor, miercuri au fost semnate, la Hanoi, documentele cochetării economice și culturale bilaterale, intre care figurează acorduri și protocoale privind construirea unei șosele între Laos și litoralul vietnamez, tranzitul de mărfuri spre Laos prin R.D. Vietnam, asistența acordată de R.D. Vietnam părții laoțiene sub forma unor mărfuri și materiale, precum și in reperarea șoselei laoțiene nri 7. în a- ceeași zi, delegația economică a Laosului Și-a încheiat vizita în R.D. Vietnam.
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