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Dind glas dorinței fierbinți a tuturor elevi'ov patriei, a întregului nostru tineret, îngăduiți-ne, rnu't iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ad-esăm partidului, dumneavoastră personal, cele mai vii ți profunde mu tumiri, întreaga noastră recunoștință pentru majorarea alocate de hrană a școlarilor, elevilor din licee, școli profesionale si postHceaie, a copiilor din instituțiile de ocrotire, cupr.nsă in -otor-ea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Centrai ai Part du lui Comunist Român.Toți elevii ți tinerii din patria noastră, român maghiari, germani ți de alte naționalități, asemenea întregului pope- văd ți in această nouă măsură o elocventă men.-testare a g-i;« și preocupării părintești pe core partidul și stătu: nostru dtMnea- voastră, personal, iubite tovarășe N wtoe Ceausescu, e portar, in permanentă tinerei generat , formării see in spart c-o—u-ist, revoluționar ți patriotic, asigurării ce ar nai bune corviț» de muncă, viață ți invătătură.Animați de strălucitul dumneavoastră exe—ou de «encă si viață comunistă, de înaltul pat-ersm si consecventa re>: uto- nară cu care conduceți partidul si poporal nostru wncriv m-c- înalte culmi de civilizație ți progres, s.ntem term - săexprimăm, prin vrednice fapte de muncă, prin rexxrtcte tat mc bune la învățătură, in actv.tatea practică ți eostească, mSe»e

gerea marilor răspunderi sociale care revin tinerei generații din hotăririle Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar generai, că ac- tionind pentru traducerea neabătută in viață a orientărilor ți indicațiilor cuprinse in magistrala dumneavoastră expunere la prmul Congres al educației politice ți al culturii socialiste, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist din școli vor milita cu hotârire pentru insus rea temeinică de către fiecare elev a politica interne și externe a partidului ți statului nostru, pentru lărgirea continuă a orizontului lor de cunoaștere, pentru formarea ți consolidarea dragostei ți respectului față de muncă, pentru a deveni oameni noi — edevărati comuniști — constructori act vi oi obiect re or Programului partidului de edificare a societății social iste muttilaterai dezvoltate ți inaintare a României spre comunism.îngăduiti-ne, incă o data, muft iubite ți stimate tovarășe N :: te Ceausescu, să vă odresăm din partea tuturor fiilor oamenilor muncii, af cți pe băncile scolii, din adincul ființei noastre, sentimente'e de profundă gratitudine și recunoștință, să vă încredințăm că, alături de întregul popor, nu vom precupeți nici un efort pentru a cent- bui la continua înflorire a scumpei noastre pata., Republica Socialistă România.
COMITETUL CENTRAL

AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Prilejuind o impresionantă manifestare 
a unității și coeziunii de nezdruncinat 
a întregului nostru popor în jurul Parti
dului Comunist Român, al secretarului 
său generai, ieri s-a desfășurat, într-o 
atmosferă sărbătorească, de puternică 

vibrație patriotică, revoluționară,

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚELE CLUJ Șl BIHOR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu tovarășii Manea Mănescu, Janos Fazekas, Ilie Verdeț și Ion Ioniță, au făcut, vineri, 18 iunie, • vizită de lucru în județele Cluj și Bihor.Cu sentimente de dragoste și Înaltă prețuire l-au primit locuitorii acestor străvechi plaiuri românești pe secretarul general al partidului, exprimîndu-și bucuria de a se întîlni din nou cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cetățeni de toate viratele și profesiile, români, ma

ghiari, germani, care conviețuiesc în frățească armonie, luptind și muncind în numele unor idealuri și aspirații comune, au transformat etapele vizitei de lucru într-o succesiune de impresionante manifestări ale unității și coeziunii de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general. Ei au dat glas sentimentelor de profund patriotism revoluționar ce-i animă, și-au reafirmat, și cu această ocazie, voința fermă, unanimă, de a-și pune toate energiile și capacitățile în slujba realizării neabătute a hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a Programului partidului, spre a înălța patria lor co

mună, România socialistă, pe noi trepte de progres și civilizație.La fiecare întîlnire — prilejuită de vizita In Întreprinderi, pe șantiere, în lăcașuri de învățămînt și cultură, în unități socialiste ale agriculturii, muncitori, țărani, intelectuali, femei și bărbați, tineri și vîrstnici, au primit cu profundă satisfacție, cu însuflețire, aprecierile, Îndemnurile mobilizatoare ale secretarului general al partidului, reînnoindu-și angajamentul de a se situa la înălțimea marilor sarcini ce le revin în actualul cincinal, de a răspunde, prin fapte de muncă vrednice, grijii statornice a partidului și statului nostru 

pentru dezvoltarea impetuoasă a acestor județe tn ansamblul propășirii întregii țări. Desfășurată la scurtă vreme după încheierea Congresului educației politice și al culturii socialiste, vizita a oferit oamenilor muncii din județele Cluj și Bihor — județe cu frumoase tradiții culturale și o bogată viață spirituală contemporană — posibilitatea de a-și manifesta, o dată în plus, ho- tărîrea de a nu-și precupeți eforturile pentru edificarea unei spiritualități pătrunse de înalte idealuri revoluționare, pentru modelarea omului nou, participant conștient și activ la construirea pe pămîntul patriei noastre a eelei mai înaintate orînduiri — comunismul.
Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din Cluj-Napoca

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din Oradea

k

Dragi tovarăși,

Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Cluj-Napoea șl județului . Cluj, un salut călduros ' și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului, precum șl din partea mea, să-mi exprim convingerea că și in acest cincinal oamenii muncii din Cluj se vor afla in primele rîn- duri ale luptei poporului pentru Înfăptuirea politicii partidului și statulni. (Aplauze puternice, se scandează : „Ceaușescu și poporul „Ceaușescu-P.C.R. !“).Ne aflăm în Cluj, in- tr-o vizită de lucra. Fiind prima vizită in acest oraș, după încheierea cincinalului 1971— 1975, nu pot să nu remarc eu deplină satisfacție faptul că, la fel ca Întregul nostru popor, oamenii muncii din Cluj au Îndeplinit cu succes cincinalul, ob

ținind, dealtfel, șl dixtlnetH ale Republicii Socialiste Romlnl*  pentru rezultatele obținute. De aceea, folosese acest prilej spre a vă adresa ineă • dată cele mal calde felicitări pentru realizările remarcabile obținute tn cincinalul trecut și să vă urez noi și noi tuecese in activitate*  viitoare. (Aplauze puternice, urale).Am trecut eu succes la înfăptuirea cincinalului 1975—198», a hotărîrilor Congresului al Xl-lea, care asigură ridicarea patriei noastre la un nivel tot mai inalt de dezvoltare eeono. mică-socială și, in același timp, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. In primele cinci luni ale primului an al noului cincinal, pe Întreaga țară oamenii muncii au realizat eu succes sarcinile de creștere a producției Industriale, obținind și o producție suplimentară. In acest ca

dru șt Clujul a adus • contribuție de seamă, real triad. ta primele cinei Icni ale acestui an, • depășire importantă. Aceasta demonstrează mariie posibilități pe eare le aveți, faptul eă angajamentul luat de primul secretar la Marea Adunare Națională. eu prilejul laminării distincțiilor pentru rezultatele din cincinalul trecut, de a asigura ea in noul cincinal Clujul să ocupe un loc si mai bun printre fruntași — poate chiar primul loc — începe să se realizeze eu succes. Vă adresez incă o dată calde felicitări pentru felul eum ați început noul cincinal. (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu și poporulIn toate realizările obținute, atit tn cincinalul trecut cit și in primele luni ale noului cincinal, se evidențiază activitatea entuziastă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — 

reminl, maghiari șl alte naționalități — care, intr-o unitate deplină, înfăptuiesc neabătut Programul și botăririlo partidului nostru de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre societatea comunistă. (A- plauze puternice, urale : se scandează : ..Ceausescu-P.CR. !“).In toate aceste rezultate sint cuprinse șl eforturile comuniștilor. ale organizațiilor de partid. Comitetului municipal si Comitetului județean Cluj, eare desfășoară o activitate susținută pentru unirea forțelor oamenilor muncii in direcția înfăptuirii programului de dezvoltare economică-socială, de ridicare a bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze puternice, urale).După cum cunoașteți. Programul pe următorii 5 ani șl în perspectivă pină in 199# deschi-
(Continuare tn pap. a Ii-a)

Dragi tovarăși,Doresc tă vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Oradea și județului Bihor un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a mea personal și cele mai bune urări. (Aplauze, urale prelungite).Ne aflăm in județul dumneavoastră intr-o vizită de lucru. Doresc să mărturisesc că sintem deosebit de mulțumiți de a avea prilejul să ne intilnim din nou cu oamenii muncii din Oradea și din județul Bihor, de a putea cunoaște mai îndeaproape, și cu acest prilej, unele din realizările remarcabile ale oamenilor muncii din Oradea. Dealtfel, fiind prima vizită pe care o fac tn județul dumneavoastră după încheierea cincinalului 1971—1975, aș dori să mă refer, și cu acest prilej, la remarcabilele rezultata obținute de oră- 

deni, de blhorenL, sub eondu- eerea comuniștilor, ta realizarea cincinalului Înainte do termen — eeea ee a plasat județul dumneavoastră pe locul III in Întrecerea pe țară. (Aplauze, triale prelungite). Pentru aceste rezultate minunate, pentru contribuția adusă la realizarea. împreună cu intregul nostru popor, a cincinalului trecut, doresc să vă adresez incă o dată cele mai calde felicitări șl urări de noi si noi succese. (Aplauze puternice ; urale ; se scandează: „Ceaușescu-P.C.R. !*).In cursul zilei de astăzi am vizitat citeva intreprinderi ; unele din ele le-am mai vizitat și in trecut. La Uzina de mașini - unelte „înfrățirea” am constatat cu multă satisfacție succesele mari înregistrate in ultimii ani atit in ee privește creșterea producției generale, cit mai cu seamă asimilarea de noi mașini de inaltă tehnicitate, ridicarea 

calității șl tehnicității Întregii activități a uzinei. Aceeași impresie plăcută ne-au făcut-o și vizitele la celelalte intreprinderi. Nu am fost in Oradea de cițiva ani și trebuie să vă spun că sint deosebit de satisfăcut că am putut constata succesele remarcabile pe care le-ati obținut în dezvoltarea Industriei, a întregii vieți sociale din municipiul Oradea, in construcția de locuințe, în ridicarea bunăstării tuturor oamenilor muncii. Dealtfel, cincinalul pe care l-am încheiat cu citeva luni în urmă a marcat, pe lingă creșterea producției industriale, ridicarea generală a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. Aceasta se reflectă în mod minunat și în județul și în orașul dumneavoastră ! (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Am trecut la înfăptuirea prevederilor noului cincinal, ela

borate de Congresul al Xl-lea al partidului. In întreaga țară, oamenii muncii au obținut, in primele cinci luni ale anului 1976 și ale noului cincinal, succese remarcabile, asigurind o creștere a producției industriale de peste 10 la sută, față de perioada corespunzătoare a anului trecut — creștere superioară prevederilor de plan pe acest an — realizîndu-se suplimentar o producție de citeva miliarde lei. Am aflat cu multă satisfacție că și județul dumneavoastră a realizat planul producției industriale pe aceste cinci luni în proporție de peste 102 la sută. Sint rezultate bune, care demonstrează că, atit pe întreaga țară, cit și în județul dumneavoastră, prevederile Congresului al Xl- lea sint pe deplin juste, că dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza cu succes noul
(Continuare tn pag. a IlI-a)

CLUJ-NAPOCA : Primire sărbătorească, eu manifestări de aleasă stimă șl prețuire
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL CLUJ
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu
(Vrmart din pag. I)de patriei noastre largi perspective de progres. Pină in 1980, producția industriali urmează să crească intr-un ritm mediu anual de circa 11 la sută. De asemenea, urmează să se dezvolte in ritm intens agricultura și, odată cu aceasta, știința, în- vățămintul, activitatea de formare a cadrelor pentru toate sectoarele economico-sociale. în același timp, odată cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale, cu creșterea bogăției naționale, se vor înfăptui neabătut măsurile stabilite de Congresul al XI-lea privind ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. Tocmai pornind de la preocupările permanente ale partidului și statfc- lui nostru ca tot ceea ce realizăm șă se materializeze în creșterea bunăstării poporului, recent, Comitetul Politic Executiv a adoptat un program special — care va fi supus și plenarei Comitetului Central — cu privire la creșterea producției bunurilor de consum pină în 1980, astfel incit să putem satisface intr-o măsură mai mare, chiar peste ceea ce prevăd Directivele Congresului al XI-lea, necesitățile de trai ale întregului nostru popor. Aceasta demonstrează clar că esența întregii noastre politici, scopul suprem al politicii partidului, sensul a tot ceea țe realizăm sint bunăstarea si fericirea omului, a întregului nostru popor. (Aplauze puternice, urale ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).Am vizitat astăzi unele unități industriale, constatînd cu multă satisfacție că ele au înregistrat progrese simțitoare, că oamenii muncii din aceste întreprinderi — și sint convins că și celelalte colective de oameni ai muncii din Cluj — se străduiesc să asigure ridicarea nivelului tehnic al producției, sporirea calității și eficienței a- eesteia. Am constatat că oamenii muncii, tehnicienii, inginerii, oamenii de știință și din învă- țărnint sint angajați cu toată notărîrea in înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XI- lea de a asigura afirmarea, in acest cincinal, a revoluției teh- nico-științifice în toate sectoarele de activitate în patria noastră. (Aplauze puternice).Am vizitat, de asemenea, un atelier al Politehnicii, precum și Universitatea. Am constatat și aici aceeași preocupare, aceleași rezultate bune. Iată de ce am deplina convingere că Clujul — la fel ca și celelalte centre din țara noastră — va avea în acest cincinal un rol important în dezvoltarea științei, în introducerea cuceririlor ei in producție, in ridicarea nivelului tehnic al intregii producții materiale. Cunosc forța cercetătorilor, a oamenilor de știință și a cadrelor didactice din Cluj — și de aceea, apreciind ceea ce au 

realizat pină acum, feliettlnda-l pentru aceste realizări, doresc să le urez succese tot mai mari in cincinalul in care am intrat. (Aplauze puternice, urale).In cadrul programului general de dezvoltare economieo-sociali a țării. Clujului ii revin sarcini deosebit de mari. Producția industrială a județului urmează să ajungă la circa 30 de miliarde Iei, față de 20 miliarde in 1975. In același timp, in acest cincinal vor fi puse in producție 31 de noi obiective industriale, dintre care unele de mare capacitate și cu o dotare la eel mai înalt nivel tehnic.Am asistat astăzi la începerea lucrărilor celui mai mare combinat — Uzina de utilaj greu, care cuprinde de fapt citeva uzine. Cind va realiza producția planificată, această uzină va depăși tot ceea ce se produce in celelalte întreprinderi constructoare de mașini din Cluj. Investițiile prevăzute pentru această uzină în actualul cincinal Însumează aproape 6 miliarde lei, depășind cu mult investițiile pentru celelalte întreprinderi constructoare de mașini din Cluj. Clujul va deveni cu adevărat un mare centru industrial, un mare centru al construcțiilor de mașini. (Aplauze puternice, urale).Desigur, realizarea acestui obiectiv, a celorlalte obieetive, printre care și a celui din Câmpia Turzii, care va ridica producția metalurgică a județului la circa 350 000—400 000 de tone de oțel, cere eforturi destul de serioase. Vor trebui depuse e- forturi mari din partea organizațiilor de partid, a constructorilor, a conducerilor întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii pentru a se asigura realizarea la timp și în bune con- dițiuni a tuturor investițiilor, pentru intrarea în producție, corespunzător sarcinilor, a acestor mari capacități industriale. Am deplina convingere că, sub conducerea organizațiilor de partid, oamenii muncii din Cluj își vor îndeplini cu cinste îndatoririle mari și de onoare ce le revin în această direcție. (Aplauze puternice, urale).Fără îndoială că ridicarea a- cestor mari întreprinderi va produce schimbări structurale adinei în viața județului și, mai cu seamă, in viața municipiului Cluj-Napoca, va exercita o influență puternică asupra dezvoltării învățămintului și științei, va duce la creșterea clasei muncitoare — clasa conducătoare în patria noastră, forța hotărîtoare in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. (Vii și puternice aplauze, urale ; se scandează i „Ceaușescu-P.C.R. !“).Keferindu-mă tot la Uzina de utilaj greu, am stabilit ca încă în 1978 să asistăm la inaugurarea ei, urmînd ca din acel an ea să înceapă să producă. 

Această sarcină nu este deci o problemă de lungă perspectivă, ei • problemă de doi ani. timp in care trebuie depuse eforturi susținute pentru terminarea a- eestul mare obiectiv industrial al Clujului. De fapt putem spune că, prin această uzină, se depășește tot eeea ee s-a înfăptuit de cind există Clujul, inclusiv in timpurile cele mai Îndepărtate. Acest obiectiv transformă Clujul intr-o adevărată cetate industrială modernă a clasei muncitoare din Ardeal. (Urale puternice, aplauze îndelungate ; se scandează: „Ceausescu și poporul 1*1.Ceea ee se înfăptuiește in județul dumneavoastră și in municipiul Cluj, precum și in celelalte județe vecine cu dumneavoastră. care in trecut au făcut parte din regiunea Cluj — mă refer la județul Sălaj, a cărui producție va crește in acest cincinal de aproape 5 ori — demonstrează eu puterea faptelor justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru de amplasare armonioasă a forțelor de producție pe intreg teritoriul, faptul că, odată eu dezvoltarea forțelor de producție, cu industrializarea țării, eu dezvoltarea agriculturii se creează adevăratele condiții pentru deplina egalitate in drepturi intre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, se asigură înfăptuirea cu succes a Programului partidului și a măsurilor stabilite de Congresul educației politice ți al culturii socialiste privind formarea omului nou. Așa cum am menționat și la Congres, nu se poate vorbi de o educație socialistă, de formarea omului nou, decît in condițiile dezvoltării puternice a forțelor de producție, in condițiile în care clasa muncitoare joacă rolul hotăritor in întreaga viață a societății noastre socialiste. (Urale puternice, vii aplauze).Fără indoială că și in noua uzină de utilaj greu — ca și in cele existente, precum și in celelalte ce se vor construi — vor lucra, alături de români, maghiari, germani și oameni ai muncii de alte naționalități. A- ceasta va constitui expresia cea mai plastică a politicii națio- /nale juste a partidului nostru, a adevăratei egalități in drepturi, a înfrățirii in muncă a tuturor cetățenilor patriei noastre, a unității lor în făurirea celei mai drepte societăți din lume , — societatea comunistă. (Aplauze puternice, prelungite ; urale ; se scandează : „Ceaușescu-P.C.R. !“).Desigur, așa cum am menționat nu o dată in întîlnirile pe care le-am avut aici la Cluj, cum prevede Programul partidului și cum, de altfel, am arătat și la Congresul educației politice și al culturii socialiste, partidul nostru asigură toate condițiile pentru ca in învăță- mint, în activitatea culturală, 

artistică, in viața de flecara al, cetățenii patriei noastre să poată folosi limba proprie. Aeeasta va constitui permanent politica partidului nostru in problema națională ! Asigurăm să se poată invăța la Universitate, la Politehnică, șj limba română și limba maghiară si, dacă sint, șl a altor naționalități, astfel ea toți să poată exprima cit mai bine ee gindesc in limba proprie. Dar peste toate acestea trebuie să vorbim o limbă unică — si aceasta este limba Programului Partidului Comunist Român, limba eoncepției revoluționare a materialismului dialectic și istoric, a marxism-leni- nismului. (Aplauze îndelungate ; se scarăcază ; „Ceaușescu- P.C.R. !").M-aș referi încă • dată Ia Uzina de utilaj greu, care va începe să funcționeze in 1978. Trebuie să vă spun, tovarăși, că și ea va vorbi o singură limbă : forja de aici — ee va fi a doua din tară ea mărime — si care se va auzi si la Universitate și in această piață, in toate colțurile Clujului va vorbi limba tehnicii modeme, a modelării metalului, a Înfloririi industriei noastre socialiste. Trebuie să-i învățăm pe toti oamenii muncii să vorbească limba celei mai inalte tehnici de carie depind progresul, bunăstarea si fericirea întregului nostru popor ! tApîa-jze pumr- nicr. .M-am referit la aeeasta pentru că. indiferent in ee limbă se va preda și se va Învăța la Universitate sau la Politehnică, esențialul este să se însușească tehnica cea mai inaintată, cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane. Inginerii, specialiștii, oamenii de știință care vor absolvi Institutul Politehnic sau celelalte facultăți din Cluj, trebuie st depună eforturi pentru a-și ridica nivelul de cunoștințe. pentru a stăpini la perfecție toate marile descoperiri ale științei mondiale. Noma*  așa își vor putea îndeplini in cele mai bune condițiuni marile sarcini care le revin In activitatea pentru dezvoltarea econo- mico-socială a Clujului, a întregii noastre țări. Tată de ce e«te necesar să acționăm cu fermitate pentru deplina integrare a invătămintulni cu cercetarea si producția, pentru predarea la cel mai înalt nivel a cunoștințelor din toate domeniile, asizurind astfel pregătirea temeinică a cadrelor, a tinerel noastre generații pentru muncă Si viață, pentru a deveni făuritori devotați și pricepuți ai societății socialiste multilateral dezvoltate, ai comunismului în România. (Aplauze, urale îndelungate).Dragi tovarăși,Nu doresc să mă refer pe larg la problemele interna

ționale. Recent, la Congresul educației politice și al culturii socialiste am prezentat amănunțit liniile generale ale politicii externe stabilite de Congresul al XI-lea al partidu- lai. Viața, evenimentele mondiala demonstrează zi de zi justețea acestor orientări, faptul că politica internațională a țării noastre este o completare minunată a politicii interne. România. edificind eu succes societatea cea mai avansată din lume, Își adnee, totodată, contribuția activă la dezvoltarea colaborării eu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu celelalte state ale lumii, fără deosebire de orânduire socială, ia parte activă la lupta pentru înfăptuirea unei politici noi. bazată pe deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul in treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea eu forța in relațiile dintre state, considerind că numai pe baza acestor principii se poate asigura o pace trainică intre toate popoarele lumii. (Aplauze puternic»; urale).Doresc ea și de aici, din Cluj, să reafirm încă o dată hotărârea partidului și statului nostru de a înfăptui neabătut această politică, de a milita pentru întărirea unității si colaborării tuturor torțelor antiimperialiste, de a acționa eu toată fermitatea in vederea lichidării subdezvoltării. a înfăptuirii noii ordini economice mondiale care să asigure progresul mal rapid al statelor rămase in urmă, lichidarea decalajelor generate de vechea politică inechitabilă dusă de imperialiști, de colonialiști, pentru o lume mal dreaptă și mai bună. în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, corespunzător voinței sale. (An Lăuze puternice).în încheiere, doresc să exprim încă o dată convingerea că, sub conducerea organizațiilor de partid, oamenii muncii din municipiul Cluj-Napcca și din județul Cluj vor face totul pentru a infăptui cu succes marile îndatoriri ce le revin în cadrul planului cincinal 1978—1980 șl că, alături de întregul nostru popor, vor aduce o contribuție de seamă la înaintarea patriei noastre spre o viață tot mal îmbelșugată, tot mai fericită ! (Aplauze puternice, urale).Cu această convingere vă urez dumneavoastră. tuturor locuitorilor municipiului și județului Cluj, noi și noi succese, multă sănătate șl multă fericire ! (Aplauze puternice, urale. prelungite : se scandează Îndelung „Ceaușescu-P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“. Toți cei prezenți în marea piață a municipiului ovaționează într-o atmosferă de puternic entuziasm pentru partid, pentru Comitetul său Central. pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Primul beton la temelia viitoarei întreprinderi de utilaj greu k

In fața machetei care Înfățișează perspectiva dezvoltării pe platforma industrială Someș-Nord
Marea adunare populară din municipiul Cluj-NapocaVizita In Județul Cluj se Încheie cu o grandioasă adunare populară, la care iau parte a- 

---------------- .ooaaa j, oameni ai maghiari, naționali- țărani,proape 130 000 de i muncii — români, germani și de alte tați. Sint muncitori și intelectuali, militari, studenți și elevi care nu-și precupețesc e- forturile pentru continua dezvoltare a județului lor și a întregii țări.Piața Mihai Viteazul din centrul orașului, unde se desfășoară adunarea, este împodobită sărbătorește. Pretutindeni flutură steaguri roșii și tricolore. Stemele partidului și statului strălucesc în rii. Gindurile și pe care le trăiesc aceste momente bucurie, satisfacție patriotică le regăsim pe mari _ panouri :
reflexe au- sentimentele clujenii deși _____ în intensă mîndrie înscrise _____  ________ „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general", „Trăiască unitatea și frăția dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare în lupta pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare spre comunism", „în deplină unitate, sub conducerea Partidului Comunist Român, să luptăm pentru realizarea Programului partidului de construire a multilateral munismului niei".

societății socialiste dezvoltate și a cope pămintul Româ-Sosirea la tribună a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, este în- timpinată de mulțime cu urale și ovații îndelungate. Sint exprimate simțămintele de dragoste fierbinte, de profundă 

stimă șl recunoștință pe care locuitorii județului, fără deosebire de naționalitate, le nutresc față de partid și secretarul său general.Adunarea populară a fost deschisă de tovarășul Ștefan Mocuța, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, care, in numele tuturor locuitorilor județului, a adresat un călduros salut tovarășului Nicolae Ceaușescu.Trăim sentimente de fierbinte patriotism, legitimă mîndrie și nespusă bucurie — a spus vorbitorul — că acest minunat loc din țară, leagăn de muncă șl de luptă, de năzuințe și minunate împliniri socialiste, este onorat din nou de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Ceaușescu, omul din a cărui inițiativă și cu a cărui participare decisivă s-a elaborat Programul partidului, omul a cărui neobosită activitate și a cărui pilduitoare viață se identifică în conștiința fiecărui cetățean cu partidul, cu țara și poporul, omul sub conducerea căruia pe întreg cuprinsul țării se înalță cele mai luminoase trepte ale edificiului socialismului multilateral dezvoltat și se scriu cele mai minunate pagini din istoria înaintării poporului român pe drumul civilizației materiale și spirituale, patriotul înflăcărat și internaționalistul consecvent care, prin activitatea desfășurată, a făcut ca prestigiul României să strălucească mai puternic decit oricind pe toate meridianele Terrei.înțelegind adevărul că munca liberă, despovărată de exploatare, constituie izvorul creș

terii avuției și principalul factor al progresului, însuflețiți de luminoasele perspective conturate In Programul partidului, profund recunoscători partidului și statului, dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, oamenii muncii din județul Cluj — români, maghiari, germani și de alte naționalități —, bucurțndu-se de . egalitatea deplină în drepturi asigurată de orînduirea socialistă, de partidul nostru comunist, uniți în gînd și faptă, animați de idealul comunist spre care partidul conduce întregul nostru popor, nu precupețesc nici un efort pentru a realiza sarcinile ce le revin din planul pe 1976, din cincinalul afirmării plenare a revoluției științifice și tehnice.Muncitorii, tehnicienii și inginerii din industria județului vă raportează că au îndeplinit prevederile planului producției globale pe primele 5 luni ale anului în proporție de 103,2 la sută. întregul spor al producției globale industriale este obținut pe seama creșterii productivității muncii.Acționînd în spiritul indicațiilor dumneavoastră, de a organiza mai bine munca, de a întări ordinea și disciplina pe șantiere, de a utiliza intensiv utilajele, am îndeplinit planul de investiții pe primele 5 luni în proporție de 101 la sută, iar ia construcții-montaj, la un nivel de 103.T la sută.Lucrătorii de pe ogoare muncesc cu sirguință pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din politica agrară a partidului și statului. în prezent, eforturile lor sint îndreptate spre executarea în bune condiții a 

tuturor lucrărilor, pentru a asigura sporirea producției animale și vegetale.Bilanțul cu care recent am încheiat anul de învățămînt atestă că școala își îndeplinește tot mai bine menirea de înarmare a tinerei generații cu cele mai noi adevăruri ale științei, de formare a omului nou.Oamenii de artă afirmă în creațiile lor idealurile revoluționare, umaniste ale poporului nostru, aspirațiile și lupta sa pentru libertate, progres și bunăstare, pentru socialism, comunism și pace.Sintem, însă, pe deplin con- știenți că nu am reușit să punem integral în valoare posibilitățile materiale și umane de care dispunem, că în activitatea unor organizații de partid, de masă și obștești, conduceri de unități și instituții mai există neajunsuri. Știm, în același timp, că depășirea și Înlăturarea lor reprezintă una din îndatoririle noastre de seamă.Inspirați din marile idei pe care le-ați elaborat la recentul Congres al educației politice și al .culturii socialiste — congresul ideilor înaintate, al făuririi omului nou —, idei care, prin conținutul lor, constituie o remarcabilă contribuție la îmbogățirea științei și gindirii so- cial-politice, marxist-leniniste a culturii Înaintate contemporane, mobilizați de profunzimea, patosul revoluționar și umanismul lor, milităm statornic — așa cum ne-ați indicat nu o dată — ■pentru; creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid, pentru promovarea noului în toate sectoarele de activitate, pentru mai buna fo

losire a capacităților de producție și a fondului de timp, pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii.Văzind în politica internațională a partidului și statului continuarea firească a politicii interne, oamenii muncii din județul Cluj, asemenea întregului nostru popor, își reafirmă deplina lor adeziune față de politica externă a României socialiste, al cărei făuritor sinteți dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general.A luat, apoi, cuvintul maistrul loan Cioca, secretarul Comitetului de partid de la întreprinderea de cazane mici și arzătoare Cluj-Napoca.în ultimii ani — a subliniat vorbitorul, — colectivul întreprinderii de cazane mici și arzătoare a avut deosebita cinste să primească in mai multe rîn- duri vizita dumneavoastră, să beneficieze de prețioasele indicații pe care ni le-ați dat și pentru care ne exprimăm și a- cum întreaga recunoștință.Vă rog să-mi permiteți să vă raportez că organizațiile noastre de partid, întregul colectiv, au înțeles și și-au însușit pe deplin sarcinile ce le revin din Programul partidului și luptă cu întreaga capacitate și putere de muncă pentru aplicarea lor in viață.’ Informindu-vă asupra acestor realizări și preocupări, noi sintem, totodată, deplin conștienți că mai avem și o serie de neajunsuri atît în ce privește producția materială, cit și in munca de făurire a omului nou, al cărui profil spiritual dumneavoastră l-ați proiectat magistral și la Congresul educației politice și al culturii socialiste.

în încheiere, în numele colectivului din care fac parte vă mulțumim din inimă că vă a- flați iarăși printre noi, urîn- du-vă multă sănătate și multă fericire, multă putere de muncă. să ne călăuziți cu aceeași înțelepciune, energie și dinamism spre culmile cele mai înalte ale progresului și civilizației socialiste și comuniste.Muncitoarea Szentkiraly Irina, de la întreprinderea de porțelan „IRIS" din Cluj-Napoca, a spus, la rindul său :Vă informăm tovarășe secretar general că oamenii muncii din întreprinderea noastră, in frunte cu comuniștii, mobilizați și conduși de organizațiile de partid, au obținut rezultate pozitive, succese materializate în bunuri de permanentă utilitate, cit mai funcționale, în valori care înfrumusețează viața.Astfel, in primele 5 luni ale anului producția industrială marfă și globală a fost realizată în proporție de peste 101 la sută, iar sarcinile la export au fost onorate în proporție de peste 107 la sută. Aceste rezultate reflectă strădania de a valorifica superior potențialul material și uman din întreprindere, de a lichida unele deficiențe care mai există în organizarea producției și a muncii.în încheiere doresc să-mi exprim recunoștința fierbinte pentru grija ce o purtați ridicării permanente a nivelului de trai material și spiritual al poporului, pentru recentele măsuri a- doptate de conducerea de partid și de stat în acest sens și vă încredințăm că și noi, muncitorii de la „IRIS", facem totul pentru a contribui cum se cuvine la înfăptuirea neabătută a Pro

gramului Partidului Comunist Român.□înd glas simțămintelor tinerilor clujeni, primul-secretar al Comitetului municipal Cluj-Napoca alU.T.C., Gheorghe Rusu, a spus :Cu adîncă emoție, pătrunși de nețărmurită dragoste și profund atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, întregul tineret din Cluj-Napoca. români, maghiari și de alte naționalități, ne exprimăm din suflet marea bucurie prilejuită de prezența, aici, în inima Transilvaniei, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit exponent al convingerilor și aspirațiilor tinerei generații.Este pentru noi o fericită o- cazie de a vă mulțumi din inimă pentru grija cu care 0- crotiți permanent tineretul patriei,. viitorul însuși al națiunii noastre socialiste, care are sădit în ființa sa un ideal clar de viață, idșalul comunist.Eprimîndu-vă, încă o dată, a- tașamentul nostru fierbinte, adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului si statului nostru, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că tinerii municipiului nostru, asemenea întregului tineret al patriei, înfrățiți în gind și fapte, vom face totul pentru a contribui cu întreaga dăruire și putere de muncă la realizarea Programului partidului, pentru făurirea comunismului pe pămintul României. . ‘în cuvintul său, profesorul Kovacs Iosif de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj- Napoca a spus :

Vă rog șă-mi îngăduiți să-mi exprim bucuria și recunoștința fierbinte pentru că ne-ați onorat vizitindu-ne Universitatea, în care muncim cu dăruire dascăli și studenți — români, maghiari și de alte naționalități —, înfrățiți cu toții în numele aceluiași ideal.Sub conducerea partidului nostru comunist, statul asigură tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, posibilitatea de a pune în valoare toate capacitățile lor creatoare, contribuind astfel la cimentarea unității moral-politice a întregului popor. Această realitate, expresie a dreptății si a- devărului iștoric, a creat, prin munca noastră unită, o patrie comună frumoasă, înfloritoare, puternică și independentă, cu un deosebit prestigiu pe arena vieții internaționale contemporane. Cu satisfacție și recunoștință subliniez și cu acest prilej că, prin soluționarea problemei naționale pe baze consecvent marxist-leniniste, sub semnul deplinei egalități în drepturi și al unității tuturor oamenilor muncii. împreună am devenit și șîntem. creatorii și stă- pînii realizărilor noastre în calitate de producători, gospodari și beneficiari.Sarcina noastră, a istoricilor, totodată a dascălilor, indiferent de naționalitate, este să înțelegem și mai bine chemarea patriei, vocea poporului stăpîn pe destinele sale, să prezentăm conform realității trecutul nostru și să educăm tineretul în spiritul patriotismului și al internaționalismului socialist, care să fie gata oricind să apere cu-
(Continuare in pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TDVARĂSULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL BIHOR9 ’ *________ _

Este apreciat! calitatea produselor întreprinderii „Sinteza"

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu

accesoriiPopas la întreprinderea de pentru mijloace de transport

u toc mal bas si. iad se pea- 
le. ia prâMi toc —. ssn ia 
miiaile nar eaaesi harnici, ato 

nice ! Dame si ci fe&ert pe>- 
tra felul ia care au taeepas cia- 
einalal. pentru rezultatele bune 
obținute pe prunele daci hxni. 
ti îi ri urez succese rit mai 
mari in această munci tachinați 
bunăstării si fericirii patriei 
noastre socialiste ! (Aplauze puternice. Se scar ceară „Ceaușescu 
— România !“, ..Ceausescu — 
P.C.R.

Rezultatele obturate pini a- 
eum aint. firi îndoială. expre
sia abnegației si betiririi ea 
care teti oamenii muncii — re- 
mini. maghiari »t de alte natio- 
■alități — de pe aceste melea
guri înfăptuiesc politica Parti- 
dulal Comunist Român, care 
corespunde pe deplin interese
lor vitale ale întregului nestra 
popor. Ele atestă cu putere fap
tul ci organizațiile de partid, 
comitetul municipal si eamite- 
tul județean de partid, toți ce- 
munistii isi Îndeplinesc eu cin
ste rolul ior de organizatori al 
tuturor oamenilor muncii, unind 
eforturile tuturor bihorenilor iu 
munca si lupta pentru dezvol
tarea eeenctnico-soeiali leeti- 
■ui a patriei noastre.

Iată de ec. felicitările adre- 

!i includ deopotrivă si pe co
muniști. ea oameni aflau iu 
primele riadnri pentru infăp- 
tatrea ant a cincinalului trecui, 
cit si a noului mwintl. Includ 
Si organirații de partid muni
cipală Oradea si comitetul de 
parr-d al județului Bihor. (A- 
pla_ae pumenuce. Se scandează : 
.Ceausescu — Rc~-â~d I“, 
.Ceausescu — PC.R. H-

Ia wtoalal etnrhiaJ. produe-

se

a

tebujcitate. creșterea prudocu- 
vitătii muncii gi. ia general, 
pentru ridicarea calității s> efi- 
cienței activitău! economice.

Desigur, rezultatele pe care 
>e-ați obținut pini acum se dau 
garanția că veți ști să lucrați 
in așa fel incit si ia acest cin
cinal să obțineți rezultate cel 
paths veaHiatre eu ceto tot 
eiarinalul trecut. Dar ea sfat 
zuîtaie si mai^teme dectt îs 

ctncinatal trecut 1 (Aplauze pu
ternice).

Am văzut si ia această mare 
adunare populară, si pe parcurs, 
o lozincă legată de ir Dorirea 
Biberului. Fără nici o tadsială 
că peiitin partidului nostru a 
asigurat si asigură înflorirea 
atit a Bihorului, cit si a lut uter 
județelor patriei noastre. Repar
tizarea armenioeri a forțelor de 
producție face ea in întreaga 
tară să se obțină in acest cinci
nal o dezvoltare foarte mare a 
producției. In județul dumnea
voastră ea este de circa 79 la 
sută, dar ta județul vecin, in 
Sălaj. va fi de aproape 5 ori 
fată de 1975. datorită preocupă
rilor pentru dezvoltarea tutu
ror regiunilor, județelor si loca
lităților patriei noastre socialis
te. Aceasta este o expresie 
pregnantă a politicii partidului 
nostru de dezvoltare a întregii 
țări, a politicii naționale mar- 
xist-leniniste promovate eu con
secvență de Partidul Comunist 
Român, care pune pe prim plan 
dezvoltarea forțelor de produc
ție, crearea condițiilor ea toți 
osmenil muncii, fără deosebire

lao-

eare

a-

Am prezentat pe larg la Congresul educației politice si al culturii socialiste direcțiile activități polruco-educz’.ive. in spiritul botăririlor Congresului al XI-lea al partidului, țl-am referit pe larg si la problemele politicii internaționale. Noi pornim constant de la faptul că îndeplinirea sarcinilor noastre privind construcția socialistă si comunistă in România constituie prima îndatorire internationalists si că de aceasta depinde principala contribuție a României la cauza socialismului, la cauza păcii și colaborării internaționale. (A- plauze puternice. prelungite, uraie ; se scandează ..Ceausescu — România !“).în spiritul directivelor Congresului al XI-lea vom promova consecvent politica de prietenie eu toate țările socialiste, de in- târire a unității si colaborării lor. considering că aceasta corespunde intereselor fiecărei țări socialiste, intereselor socialismului ia general si. totodată, cauzei mișcării antiimperialiste, 
luptei pentru pace pe plan internațional. Vom acționa cu fermitate pentru a întări colaborarea cu țările in curs de dezvoltare. mililind neabătut pentru sprijinirea luptei de lichidare a subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică mondială, bazată pe înlăturarea vechilor relații de inegalitate promovate de imperialism si colonialism, pentru relații noi de deplină e- chitate între toate națiunile, pentru sprijinirea puternică a țărilor rămase in urmă, considered că aceasta constituie o problemă esențială pentru pacea și progresul întregii societăți umane.Totodată vom acționa cu consecvență in vederea dezvoltării relațiilor cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială, pornind de la faptul că, în condițiile de astăzi, promo

varea acestor relații constituie • necesitate obiectivă pentru a- rigurarea păcii, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale.Asa cum este cunoscut, punem cu fermitate și consecventă la baza relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța in soluționarea oricărei probleme dintre state. Considerăm că trebuie făcut totul pentru înfăptuirea securității europene, pentru o lume a păcii și colaborării, o lume mai dreaptă și mai bună! (Uraie prelungite, aplauze puternice).Nu doresc să mă opresc mai mult asupra problemelor internaționale. dar vreau ca și de aici, de Ia Oradea, de pe plaiurile bihorene, să afirm hotări- rea partidului și statului nostru socialist de a face totul pentru a contribui la succesul noii politici pe plan internațional, Ia asigurarea păcii, la triumful socialismului, la progresul social al tuturor națiunilor lumii ! (Aplauze puternice, uraie : se scandează : „Ceaușescu — România !“).In încheiere, aș dori să-mî exprim încă o dată convingerea că oamenii muncii din Bihor, sub conducerea organizațiilor de partid, vor face totul pentru a obține an de an, lună de lună și zi de zi rezultate tot mai bune in întreaga lor activitate.Primirea călduroasă cu care am fost intimpinați, manifestările pe care ni le-ați făcut sînt o expresie a încrederii dumneavoastră — ca și a întregului nostru popor — in politica mar- xist-ieninistă a partidului. A- ceasta ne dă garanția că și dumneavoastră, bihorenii, veți ști să fiți în primele rînduri pentru înfăptuirea cu succes a cincinalului 19*6 —1980, ocupind — dacă se poate — primul loc. (Aplauze puternice, uraie ; se scandează : „C eaușescu — P.C.R. !“).Cu această convingere și încredere, vă urez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Oradea și județului Bihor, succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire !(Aplauze puternice, prelungite, uraie ; se scandează: .,Ceaușescu-P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul!“. Toți cei prezenți in marea piață a municipiului O- radea ovaționează, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
Marea adunare populară din municipiul OradeaMomentul culminant al vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în județul Bihor l-a constituit Adunarea populară a locuitorilor municipiului și reprezentanților localităților învecinate. încă de la începutul după-amiezii, coloane impresionante de oameni, cu drapele, lozinci, eșarfe, flori și portrete se îndreptau din toate colțurile Oradei înspre Piața Victoriei. Clădirile care formează patrulaterul pieței sînt pavoazate sărbătorește cu steaguri roșii și tricolore, portrete, lozinci in limbile română șl maghiară, grăitoare pentru sentimentele și hotărîrea oamenilor de pe aceste străvechi meleaguri românești : „Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască unitatea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, a' întregului popor, in jurul Partidului Comunist Român !“.Ora 17,30... Cel 70 000 de cetățeni care umplu patrulaterul pieței pînă departe, spre podul de peste Criș, încep să scandeze : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1“ în momentul în care secretarul general al partidului, președintele Republicii, împreună cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat își fac apariția la tribună.Deschizînd adunarea, tovarășul Petre Blajovici, prim-secre-' tar al Comitetului județean Bihor al P.C.R., — a exprimat, în cuvinte calde, bucuria tuturor locuitorilor Bihorului — români, maghiari și de alte națio

nalități — de a avea din nou în mijlocul lor pe Brest rtrâ- vechi pămlnt românesc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vizita dumneavoastră — a spus vorbitorul — înseamnă pentru întreaga noastră activitate politică, economică și so- cial-culturalâ un nou impuls creator în realizarea exemplară a istoricelor hoîârîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Vă întîmpinăm. iubite tovarășe secretar general, eu multă căldură și profund respect, pe acest pămînt ale cărui brazde sînt încărcate de istorie, de mărturii ale milenarei existențe a poporului nostru.în continuare, după ce a înfățișat pe larg realizările obținute în ultimul cincinal In județul Bihor, ca urmare a politicii științifice, clarvăzătoare a partidului, de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor țării, vorbitorul a spus :Grija deosebită și permanentă pe care conducerea partidului și statului nostru, dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. o purtați dezvoltării și înfloririi continue a județului nostru se reflectă plenar și In actualul cincinal — cincinalul afirmării depline a revoluției tehnico-ști- ințifice — în care Bihorul beneficiază de un important volum de investiții. Ca urmare, oamenii muncii din Bihor se vor bucura tot mai mult de roadele civilizației socialiste și vor amplifica prin munca lor contribuția județului la avuția materială 

și spirituală a Rnmântot socia
liste.Vă raportăm că rezultatele obținute pe primele cine luni ale anului curent tint rame : planul la producția zl coală a fost realiza: in prtpcrpe de 102.9 la sută. Anul 1975 «e arată rodnic și pentru agrimlmra județului. Griul și trzul se prezintă bine, culturile prăș.iiar» sînt In plină dezvoltare. Prmu- țâtoare sînt și culturale de legume și cartofi, ceea ce ne aszga- ră condiții pentru o rimă aprovizionare a populației și creșterea contribuție: la fondul centralizat al statuhr.Respectfnd întru tocul Indicațiile dumneavoastră, desfășurăm o intensă activitate si in d~mr niul organizăm teriteriuim st Sistematizăm loeahtâfijor urbane și rurale. Totodată. Cocmte- tul județean de parted armdă o atenție permanentă dezvoltării științei. luylU—ințnfcd șl culturii. In spiritul ir.c imnului dumneavoastră, in arrimtatea noastră pediteo-edneanvă punem pe prim plan formarea oamenilor. in special a tineretului prm ș: pentru muncă, conr-enti fiind căi așa rum ati rubuman la recentul Congres al educanei politice și al culturii socialiste, bunăstarea și fericirea fiecăruia ..depind nemijlocit de felul rum muncește pentru dezvoltarea e- conomiei naționale, pentru creșterea avuției întregului nostru popor". înțelegem din întreaga politică a partidului nostru, din exemplara dumneavoastră activitate că idealul de fericire și prosperitate al națiunii noastre nu se poate zidi decît pe dreptate. cinste, muncă și omenie — trăsături definitorii ale adevăratului patriotism și internaționalism revoluționar.

Urarfi în muncă p idea firm pe st.1. e-.~.:c plaiuri remânest: ale Bricrulm alături de roenlni trăieșc Intr-o deplină armonie oameni a: munci maghiari și de alte natuccalitâti. care, infrâ- țlB pe vece, luptă pentru înfiorarea patriei comune — Repu- bbca Sora listă România, mam- fesrindu-s: totala lor adeziune la politica partidului nostru, la cauza șocalismutui și comunismului- S: realităpile dm județul Bihor sent o strâlutttă confirmare a apreciem dumneavoastră. tovarășe secretar general. că sîntem printre putinele tâm din lume în care s-a asigurat în mod reel deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor. fără deosebire de na- Ooealitate.Oamenii muncii din Bihor dau o înaltă apreciere pohticu țârii noastre de prietenie și oolaborare ca toate țările si popoarele iumii pentru făurirea -mei lumi na: bune șa ma: drepte. Sîntem mîr.dra că Partidul Comunist Român prin întreaga sa activitate își aduce o contribuie de seamă la întărirea unității mișcării comuniste si muncitorești internaționale, la solidaritatea tuturor forțelor progresiste. antiimpenaiiste. pentru triumful socialismului și păci in rume.Exprimindu-ne Încă o dată bucuria de a vă avea in mijlocul nostru, mult iubite tova- rișe s; ce■ r rer.eral — a spus in încheiere vorbitorul — vă asigurăm că locuitorii județului. in frunte cu comuniștii. își vor mobiliza și mai mult forțele. energia și capacitatea de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile celui de-al XI-lea Congres al partidului.

Luînd apoi cuvintul. loan Barca, maistru la întreprinderea ..înfrățirea- a spus : în aceste momente de profundă si firească emoție, permiteți-mi sâ-mi reafirm nețărmurita bucurie și deosebita satisfacție de a vă avea din nou in mijlocul nostru. pe dumneavoastră, fiu drag al poporului român, și să vă adac salutul cald, muncitoresc. 
-- — i- — rt—.tragmari si de alte naționalități — care muncesc la întreprinderea de masir.i-unelte cu nume aht de simbolic și plin de semnificație ..înfrățirea".In spiritul exigențelor formulate ir. expunerea dumneavoastră la recentul Congres al educației politice și al culturii socialiste, cultxvâm cu consecvență, in colectivul nostru și cu deosebire in rîndul tinerilor, care reprezintă aproape 70 la sută din numărul angajaților, virtuțile și trăsăturile înaintate ale muncitorului comunist, spiritul revo- iuțioear. muncitoresc, asa cum ne invățati mereu, zi de zi. dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general.Vă asigurăm că, sub conducerea nemijlocită a organelor și crganizațiLlor de partid, vom acționa cu fermitate pentru transpunerea In viață a programului stabilit In timpul vizitei, că vom milita neobosit pentru valorificarea cu maximă eficiență a potențialului uman și material de care dispunem. In vederea îndeplinirii exemplare a hotăririlor Congresului al XI- lea al partidului, a prevederilor cincinalului revoluției tehnico- științifice. Exprimăm încă o dată întreaga noastră adeziune la înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului.

în numele celor ce muncesc la întreprinderea „Miorița", a hiat apoi cuvintul Irina Farkas, secretar al Comitetului de partid.Politica științifică a partidului nostru, de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, — a spus vorbitoarea — și-a găsit reflectarea și în dezvoltarea rapidă de la an la an a județului Bihor. Numai întreprinderea noastră a beneficiat în cincinalul pe care l-am încheiat de curir.d, de un important volum de investiții, creîndu-se în acest fel peste 1300 de noi locuri de muncă ocupate de femei, multe angajate pentru prima oară în producție.Avind condiții optime de muncă și de viațâ, egale pentru toți oamenii muncii. fără deosebire de naționalitate, răs- punzind prin fapte grijii pe care ne-o acordă partidul, am reușit să realizăm cincinalul cu 10 luni înainte de termen.Ca participantă la Congresul educației politice și al culturii socialiste, ascultînd impresionanta dumneavoastră expunere, am înțeles cit de necesar este să ne ocupăm de oameni, de educația lor în spiritul eticii și echității socialiste, al u- manismului socialist. Ca mamă, și cetățean al României socialiste. in calitatea mea de comunist, am fost profund emoționată de omagiul adus muncii și activității pline de abnegație a femeii, pentru care doresc să vă mulțumesc din inimă și sâ-mi exprim, totodată, sentimentele de profundă recunoștință.Răspunzind acestei înalte a- precieri. muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea 

„Miorița" din Oradea — în proporție de 90 la sută femei — sînt hotărîți să nu precupețească nici un efort pentru a transpune în viață mărețele sarcini ce le revin din Programul partidului nostru de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Prof. Iosif Suciu, directorul Liceului „Em. Gojdu" — a spus în cuvîntul său :Doresc să exprim și cu acest prilej_ din toată inima, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în numele celor peste 6 000 slujitori ai școlii din acest județ — români,- maghiari și de alte naționalități — pe care-i reprezint, deplina noastră adeziune la politica științifică, clarvăzătoare, internă și externă, a partidului și statului nostru, recunoștința profundă pentru grija pe care o purtați educării comuniste a tinerei generații, dezvoltării și perfecționării continue a școlii românești.Asigur conducerea partidului și statului nostru, pe dumneavoastră personal, că slujitorii școlii din județul Bihor, fără deosebire de naționalitate, vor lupta cu toată fermitatea, capacitatea și puterea de muncă de care dispun, pentru a da viață mărețelor idei izvorîte din documentele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, din recentul. Congres al educației politice și al culturii socialiste.Ne angajăm să educăm tineretul în spiritul dragostei si respectului față de făuritorii bunurilor materiale, al dragostei nețărmurite față de acest pămînt strămoșesc, de istoria și cultura milenară a poporului 

nostru, de cuceririle revoluționare și realizările epocii socialiste, în spiritul unității și frăției între toți cetățenii acestei patrii.Studenta Mihaela Bara, secretara Consiliului A.S.C. de la Institutul pedagogic Oradea, ex- primînd bucuria pentru vizita pe care o face în județul Bihor secretarul general al partidului, a spus : Aș dori ca modestele mele cuvinte să dăltuiască cit pot mai bine dragostea și stima pe care v-o purtăm noi, generația tînără, pentru . curajul, demnitatea, pasiunea și clarviziunea- cu care conduceți destinele țării și ale națiunii noastre socialiste.Folosim și acest prilej pentru a vă asigura că trăim din plin răspunderea patriotică ce ne revine pentru prezentul și viitorul țării, pe care cu profunzime științifică îl definește programul adoptat de Congresul al XI-lea al partidului. Nu există pentru noi ideal mai înălțător, mesaj umanist mai însuflețitor decît acela al comunistului militant, gata oricînd să-și dăruiască tot ce are mai bun, întreaga capacitate și putere de muncă cauzei socialismului și comunismului pe pă- mintul patriei.Nu poate fi, cred, angajament mai potrivit acestor clipe pe care le trăim, decît acela de a urma cu perseverență îndemnul patetic pe care dumneavoastră ni l-ați adresat :„Gîndiți cutezător, spre Iargu- rlle zării !Să uree națiunea, spre comunism, în zbor
(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
? 5La sosirea în municipiul Cluj- Napoca, ca și pe întreaga durată a vizitei, zeci de mii de clujeni aflați la aeroport și pe marile artere ale orașului, au întimpinat intr-o atmosferă sărbătorească pe secretarul general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost salutați, la coborirea din avion, cu deosebită căldură de tovarășul Ștefan Mocuța, prim-se- cretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, de reprezentanți 'hi organelor județene și municipale de partid și de stat, de personalități ale vieții științifice și culturale clujene.O gardă formată din ostași, precum și din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire militară a tineretului, a prezentat onorul. A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.în semn de stimă și aleasă ospitalitate, bătrini și tineri, in pitorești costume naționale, l-au poftit pe secretarul general, pe ceilalți oaspeți să guste din piine cu sare, din ploștile cu vin. Pionieri au oferit buchete de flori.în uralele șl ovațiile mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășul Manea Mănescu au luat loc într-o mașină deschisă, îndrept.îndu-se spre municipiul Cluj-Napoca, unul din principalele centre economice și spirituale ale României socialiste.Drumul spre cel dlntîi obiectiv al vizitei continuă în aceeași atmosferă sărbătorească, populația orașului scandind cu înflăcărare numele partidului și al secretarului său general.Prima întîlnire de lucru are loc pe platforma industrială Someș-Nord. Potrivit indicațiilor date în timpul vizitelor anterioare. în această zonă a municipiului Cluj-Napoca au fost ridicate în ultimii ani mai multe întreprinderi din domeniul construcției de mașini, precum șl unități pentru pregătirea cadrelor necesare acestei ramuri cu o contribuție majoră în introducerea progresului tehnic în întreaga economie. Aici, secretarul general al partidului este întimpinat de tovarășii loan Avram. ministrul industriei construcțiilor de mașini. Vasile Bumbăcea. ministrul construcțiilor industriale, de membri ai conducerii Consiliului popular județean și municipal.Se di-cută. la fata locului, cu cadre de conducere din ministerul de resort, cu organele locale de partid și de stat, eu specialiști din întreprinderi si unităti de cercetare și proiectare probleme privind amplasarea pe platformă a noi unităti înscrise în planul de Investiții al actualului cincinal. Sint analizate. totodată, măsurile întreprinse de organizațiile de partid, de conducerile întreprinderilor, pentru mai buna valorificare a capacităților de producție existente și a fondului de timp, 

pentru îmbunătățirea organizării producției și a muncii, gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor;Tovarășul Nicolae Beuran, vicepreședinte al Consiliului popular județean, prezintă platforma industrială „Someș- Nord", perspectivele de dezvoltare ale acesteia, meriționînd că prin transpunerea în practică a indicațiilor privind comasarea întreprinderilor și a utilităților comune, suprafața zonei industriale a fost redusă cu circa 40 la sută. S-a arătat că municipalitatea a avut grijă ca, prin regularizarea riului Someș, in zona orașului, să recupereze întreaga suprafață de teren ce va fi ocupată de noile construcții industriale.în continuare ministrul industriei construcțiilor de mașini înfățișează macheta și planurile de extindere a unităților existente in platformă și de construcție a unei noi și importante capacități — întreprinderea de utilaj greu. Prin realizarea acestui obiectiv care, în prima etapă, va cuprinde o unitate pentru producerea de utilaje tehnologice destinate sectoarelor calde, o turnătorie de fontă și de oțel —, construcția de mașini va deveni, pină in 1980, ramura preponderentă in industria județului Cluj.Studiind cu deosebită atenție macheta noului obiectiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca în profilul său să fie inclus și un laminor menit să satisfacă necesarul de piese a! întreprinderilor din zonă, să se asigure o grupare mai judicioasă a halelor șl depozitelor de materiale.Se cere proiectanților, constructorilor ca noile hale să fie realizate cu materiale de construcții mai ușoare șl într-o concepție care să asigure mal multă lumină, să fie mai frumoase.Cei prezențl II invită pe secretarul general al partidului să pună, simbolic, fundamentul viitoarei întreprinderi. în aplauzele și uralele constructorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu toarnă prima cantitate de beton In fundația noii unități — moment ce marchează începerea lucrărilor de construcții la acest important obiectiv atit pentru economia județului, cit și a întregii țări. în același timp este dezvelită o placă pe care sînt înscrise cuvintele; Jn prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi, vineri. 18 iunie 1976. a început construcția întreprinderii de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca“. Secretarul general aî partidului și-a exprimat dorința ca în 1978 să participe la inaugurarea primelor capacități ale întreprinderii. Toți factorii de răspundere II asigură că vor lua măsurile cuvenite pentru ca peste doi ani primele instalații ale unității să intre In circuitul productiv.

La întreprinderea de cazane mici și arzătoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, prin folosirea intensă, judicioasă a capacităților și utilajelor, prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație și introducerea unor metode și procedee moderne de debitare, croire și sudură, unitatea lucrează la parametrii prevăzuți.Directorul unității. Gheorghe Pardi, arată că, potrivit sarcinilor trasate, în centrul atenției specialiștilor, a întregului colectiv au stat asimilarea, diversificarea și sporirea producției de agregate termice cu randamente superioare și consum redus de combustibil. De la ultima vizită, din octombrie 1973. a tovarășului Nicolae Ceaușescu. au fost introduse în fabricație 28 de tipuri de cazane de abur și pentru apă caldă și fierbinte de diferite capacități, care utilizează combustibil lichid, gazos sau solid. Astfel. în prezent se produc aici agregate de acest gen atit pentru nevoi ale industriei, cit și pentru încălzirea de blocuri sau ansambluri de locuințe cu 20 pină la 500 de apartamente. precum și de construcții soctal-culturale. Cazonele realizate de specialiștii ti muncitorii fabricii se situează prin randamentul lor la nivelul celor mai bune produse de acest fel pe plan mondial.Ttnăra unitate clujeană a asimilat ți introdus in fabricație mai mult de 30 de tipuri de arzătoare la parametrii similari cu ai produselor de această natură realizate de firme cu o bogată experiență în acest domeniu.Secretarul general al partidului indică să fie introduse cit mai repede In fabricație de serie game variate de pompe speciale rezistente la nbstante deosebit de corosive, de dozatoare realizate de Institutul de cercetări ți proiectări echipamente termo-energetice I-’:»'» Cluj-Napoca. echipamente de înaltă tehnicitate.Tovarășului Nicolae Ceausescu Ii este înfățișat, ți aid. planul de dezvoltare a întreprinderii pe perioada 1976—i960, extindere ce va duce la dublarea producției. îndeosebi prin creșterea ți diversificarea fabricației de cazane care să folosească cărbunele pentru producerea energiei termice.La plecare tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul pentru succesele obținute, pentru faptul că. intr-un termen scurt, a reușit să pună la punct întreprinderea. S-a arătat in același timp că In perspectivă mai sînt încă multe de făcut pentru ridicarea in continuare a eficienței întregii activități a unității.^Sinterem*  — nume de rezonanță in economia județului ți in industria românească a coc- strurttiJor de rum — a fost a doca unitate înscrisă in programul voitei de tueru. Concepută să realizeze unele repere necesare industriei de autovehicule. în special bujiile pentru diversele motoare fabricate in țară. întreprinderea și-a îmbogățit in ultimii am profilul prin asimilarea ți producerea unei game variate de piese realizate prin 

modernul procedeu al sinteriză- rii, solicitate de numeroase ramuri industriale. Trecînd la fabricarea produselor sinterizate, unitatea clujeană a jucat și joacă un rol de pionierat în acest domeniu cu largi aplicații, pro- movînd unele din cele mai noi tehnologii de prelucrare a metalelor.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost și aici, primită cu bucurie, toți cei ce muncesc in moderna întreprindere manifestindu-și sentimentele de dragoste și stimă pe care le poartă secretarului general al partidului.Directorul întreprinderii. Carol HertL a înfățișat modul cum au fost aplicate in practică indicațiile trasate la precedenta vizită, rezultatele obținute de unitate in domeniul lărgirii si diversificării gamei sortimentala a produselor sinterizate. In discuția cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu ceilalți specialiști din întreprindere au fost analizate citeva din a- vanta jele sintetizării produselor. In acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de a- preciere la adresa strădaniei colectivului de a asimila in fabricație o dt mai variată gamă de sortimente. — efort care s-a materializat, numai in anul trecut, prin producerea a peste 100 de repere noi ca inalte performanțe tehnologice. Dealtfel, dinamica creșterii producției se piese sinterizate a căror folosire in diversele ramuri industriale •-a lărgit considerabil, cu avantaje nete in pianul eficienței tehnologice si economice, a cunoscut un procent de aproape 32 La iută. Discutind ca *pe-  aalițtii prezent: planurile de perspectivă în domeniul extinderii fabricației produselor sinterizate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca cercetarea fi proiectarea să țină cont de vâslele posibilități pe care industria constructoare de marini ie oferă utiliri-ii reperelor din domeniul metalurgiei pulberilor, să abordeze teme legate direct de îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale produselor rea'irate pe această cale, să inițieze procedee tehnologice din ce ia ce mai modeme. Secretarul general al partidului a arătat că se impune automatizarea mai îniens.1, «tft a proceselor de prodsttie cit și a OTtroliuu astfel torit ti se spcreascâ pozurtivitatea ți eficienta mtmeti. Ia arest context, an fost apreciate acțiunile de tomerare eu specialiștii Tr.m tutuim poHteheie ±3 Cluj-Napoca. ea cei ai unor institute de cercetare. S-a recomandat. de asemenea, ea Laboratom—le Politehnicii. 4» se fac cercetări in domeniul sintetizării să Ce aduse in incinta tmrtățîi și s-a subliniat importanța Ib1 iflȘU. 1. ii wrv teoty a eereetâr.i «3 priwri ~I.~1 eu recuzarea ți experimentareaIn acest cadru s-au analizat ri proiectele noilcr obiective prevăzute a se realiza aici, re- cocna-d-tdu-șe ea viitoarele investiții să mă seamă de necesitatea producerii unor piese si pulberi care să elimine importuri costisitoare. Studiind am

plasarea acestor obiective, cu deosebire a fabricii de contacte sinterizate pentru aparatură de joasă tensiune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că se impune o unificare a halelor viitoare cu cele existente, atit pentru folosirea cit mai rațională a spațiilor, cit și pentru asigurarea celor mai optime fluxuri tehnologice. De asemenea. să se acționeze în continuare pentru sporirea și diversificarea fabricației de produse sinterizate.întimpinat apoi de sutele de studenți și cadre didactice cu vii aclamații și urale. cu scandări : „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", secretarul general al partidului a făcut următorul popas la atelierele de producție ale Institutului politehnic, concepute, proiectate și executate cu forțe proprii de colectivul acestei prestigioase instituții de invățămint superior.Au venit în întimpinare Suzar.a Gădea. ministrul educației ți invățămintului. prof. dr. doc 3az:l Popa, rectorul Institutului politehnic, alți cunoscut! oameni ce țtiință din Învăță- mi.-, tul tehnic clujean.S-au vizitat atelierele de mecanică și electrotehnică, unde studenții lucrează cu mașini și utilaje pe car» le vor folosi și In producție. Pe parcursul vizitei, gazdele au arătat că, din producția planificată anul acesta pentru întregul institut, cea mai mare parte se realizează în aceste ateliere. în cadrul contractelor cu diferite întreprinderi. A fost prezentată apoi o sugestivă expoziție cuprinzind «ftera din principalele tipuri de produsa realizate, in concepție proprie, de cadrele didactice și studenți. printre care strungul universal de masă, instalația cu cm-an dă numerică pentru pozi- tionarea mesei la mașlni-unelte, act. mată de motoare electrice „pas cu pas", amplificatorul stereofonic de înaltă fidelitate, produsele turnate din fontă și cțeiuri speciale etc., subliniin- du-se faptul că multe dintre a- ceste înfăptuiri constituie invenții brevetate și elimină importul in anumite domenii de deosebită importanță. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat dacă lucrările de diplomă ale studenților sînt axate pe rezolvarea unor probleme concrete din întreprinderi. Conducerea institutului a informat că, prin lezarea directă cu sarcinile practice ale producției, lucrările de diplomă a-au dovedit un mijloc eficient de accelerare a integrării invățămintului cu cercetarea ți producția. S-a accentuat asupra faptului că activitatea productivă ți de cercetare permite perfecționarea continuă a pregătirii celor 4 250 de tineri care, la cursuri de zi și serale, la facultățile de ingineri ți subingineti. studiază la ora actuală in cadrul Politehnicii din Cluj-Napoca.Expnmind aprecierea pozitivă pentru cete văzute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea intensificării procesului de transformare a fiecărei facultăți intr-un puternic centru instructiv-educativ și. totodată, unitate de producție și cerceta

re, îmbinîndu-se tot mai strîns munca didactică cu cea de educație comunistă, de modelare a unor specialiști cu înaltă competență, devotați trup și suflet patriei și partidului.Ultimul obiectiv vizitat a fost Universitatea „Babeș-Bolyai", instituție ce se impune, în universul spiritualității noastre, ca un simbol al pregătirii șl creației științifice puse în slujba patriei noastre socialiste. 12 000 de studenți — români, maghiari, germani și de alte naționalități — ii populează anual amfiteatrele.Mii de oameni ai muncii, studenți, elevi, români, maghiari ți de alte naționalități, intr-un deplin consens de gînduri și de simțăminte flanchează pe ambele laturi străzile pe care se îndreaptă coloana de mașini. In întimpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu. a celorlalți conducători de partid și de stat, pășesc membrii biroului senatului universitar, in frunte cu rectorul. acad. Stefan Pascu. Corurile studențești execută cîn- tecul „Poporul. Ceaușescu, România", expresie a dragostei pe care o poartă Întreaga națiune secretarului nostru generat Se aclamă pentru partid, pentru conducerea sa încercată. Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, li se laminează. in semn de omagiu, buchete mari de flori.Vizitarea Universității începe cu un preambul semnificativ. In marele hol de la intrare a fost amenajată o expoziție In care, alături de aparatura de cercetare creată prin efortul comun al cadrelor didactice ți *1 studenților, sint prezentate o serie de produse noi, de mare însemnătate economică, obținute după patentele oamenilor de țtiință de la Universitatea „Babeș-Bolyai". Prorectorul, prof. univ. dr. doc. Gheorghe Marcu, înfățișează mostre din- tr-o serie de produse destinate industriei și activității de cercetare. Tot aici s-a amenajat o expoziție de lucrări și tratate din diferite domenii ale cunoașterii in care oamenii de știință din acest centru au dobindit notorietate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți oaspeți sînt invitați în Muzeul de mineralogie. Trei generații au muncit pentru a a- duna una dintre cele mai complete colecții de minereuri din dte avem in țară. Prezentind-o, conf. univ. dr. Ion Mureșanu scoate in evidență faptul că studenții de la Facultatea de geologie contribuie activ la lărgirea ei, lucrează alături de profesori la descoperirea, în toate zonele tării, de noi surse de materii prime și materiale.S-a vizitat, apoi, laboratorul de corp solid al Facultății de fizică.Apreciind pozitiv rezultatele obținute pină acum ca urmare a respectării tot mai riguroase a traseului eficienței — învă- țămint-cercetare-producție —, tovarășul Nicolae Ceaușescu îndeamnă ca drumul început să fie continuat, să se găsească noi căi și noi soluții pentru a- profundarea lui.

IN JUDEȚUL CLUJMarea adunarepopulară din municipiul Cluj-Napoca
(Urmare din pag. a Il-a)ceririle de pină acum și gata să-si dăruiască toată puterea sa de muncă și creație pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, România socialistă.Mă folosesc de acest plăcut prilej — a arătat prof. dr. loan Drăgan, prorector al Institutului politehnic Cluj-Napoca — pentru ca, în numele studenților, cadrelor didactice și al tuturor angajaților de la Politehnica clujeană, să exprim mulțumirile noastre sincere pentru condițiile minunate de viață și studiu create școlii, pregătirii tineretului.Institutului politehnic din Cluj- Napoca, alături de alte institute de învățământ din țară, îi revine importanta sarcină de a pregăti specialiștii de mîine, ingineri, subingineri și arhitecți necesari economiei noastre naționale. Legarea organică a învățămintu- lui cu cercetarea ți producția, concepție elaborată de dumneavoastră pentru revolutionarea școlii în general, a spus în continuara vorbitorul, a creat un climat nou, favorabil desfășurării întregului proces de în- vățămînt la un nivel sporit de calitate. Așa cum ați putut con. stata și in vizita de azi, am construit și dat în folosință mai multe ateliere de producție, iar altele sînt în curs de construcție. Mulțumindu-vă dumneavoastră din toată inima pentru contribuția efectivă la aceste frumoase realizări, vă raportăm totodată că pe linia pe care am pornit ne îndreptăm tot mai mult spre a fi ceea ce dumneavoastră ne cereți, ca „flecare facultate să devină un puternic centru de învățămînt șl, totodată, un laborator de cercetare și o uzină de producție".Exprimlnd dorința împărtășită de toți cetățenii județului și ai municipiului, tovarășul Ștefan Mocuța a rugat pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU să ia cuvîntul.Cuvântarea secretarului general al partidului este urmărită cu deosebită atenție, cu larg interes, cu deplină satisfacție și aprobare, ea fiind subliniată, in repetate rînduri, cu îndelungi și entuziaste aplauze.Aprecierile și îndemnurile în- suflețitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu găsesc — și de această dată — un profund 

ecou în conștiința și sufletul celor ce muncesc pe cuprinsul județului Cluj, care, pe deplin conștienți de marile răspunderi ce le revin, își reafirmă hotă- rîrea de a merge neabătut pe drumul luminat de partid, drumul socialismului și comunismului, al fericirii Întregului nostru popor.Făcîndu-se ecoul acestor simțăminte, primul secretar al Comitetului județean al P.C.R., adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus : 4Vă rog să-mi îngăduiți a dau glas gîndurilor și sentimentelor participanților la această adunare populară, ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului Cluj de înaltă recunoștință și aleasă mulțumire pentru a- precierile, orientările șl indicațiile date în timpul vizitei de’ lucru și in importanta dumneavoastră cuvintare. Ele au pătruns adine in mințile și inimile noastre și au devenit pentru noi toți călăuză șl obiective de Îndeplinit.Vă încredințez că vom depune toată priceperea și energia noastră pentru a realiza obiectivele stabilite de conducerea partidului, pentru ca Clujul să devină un puternic centru industrial al țării.Profund atașați cauze! socialismului, uniți mai puternic decit oricînd in jurul Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Cluj- vă vor urma neclintit în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți pentru înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă, pentru triumful păcii și colaborării între popoare.în vasta piață răsună din nou aclamații entuziaste pentru partid și secretarul său general, pentru România socialistă, pentru minunatul nostru popor. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu-P.C.R. 1“, „Ceaușescu și poporul !“.Sînt momente emoționante care exprimă cu forța celei mai vii realități comunitatea de guduri și năzuințe dintre pareki și popor, coeziunea indestructibilă a tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în jurul Partidului Comunist Român și al secretarului său general.

Li Iîn aceeași zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut o vizită in județul Bihor.Dind glas sentimentelor de profund respect și adîncă dragoste pe care le nutresc toți locuitorii patriei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cetățenii O- radei și ai localităților învecinate, aflați în mare număr pe aeroportul orașului, unde a a- terizat avionul prezidențial, au făcut secretarului general al partidului o primire plină de căldură.Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt întâmpinați de tovarășul Petre Blajovici, prim-secretar al Comitetului județean al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Se intonează Imnul de statal Republicii Socialiste România. Un grup de tinere oferă buchete de flori. După datină, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sint invitați să guste din pîinea ospitalității și plosca de vin. Exprimindu-și bucuria de a-1 revedea pe secretarul general al partidului, bihorenii aclamă îndelung, scandează „Ceaușescu-P.C.R.". „Ceaușescu și poporul". Un grup de tineri interpretează frumoase dansuri populare românești și maghiare.Părăsind aeroportul, coloana oficială se îndreaptă spre municipiul Oradea, pe șoseaua care străbate cîmpia fertilă a Crișu- rilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu face un prim popas chiar aici, la marginea unui lan de grîu, unde se interesează de starea vegetației. Verde încă, griul este viguros și promite o recoltă bună. Primul secretar al Comitetului județean de partid informează despre măsurile organizatorice pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei de recoltare.Ajungînd la Oradea, coloana s-a îndreptat spre întreprinderea „înfrățirea".Secretarul general al partidului, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășul Manea Mănescu. a luat loc într-o mașină deschisă, răspunzind cu prietenie entuziastei primiri pe care o fac orădenii. aplauzelor și ovațiilor neîntrerupte ale localnicilor.Unitate -reprezentativă pentru gradul ridicat de tehnicitate atins de industria noastră constructoare de mașini și în același timp una din cele mai mari uzine din județul Bihor, întreprinderea „înfrățirea" a cunoscut in cincinalul trecut — după cum a ținut să sublinieze directorul ei, inginerul Emil Mărgineam! — etapa cea mai rodnică

a existenței sale. în această perioadă, unitatea a beneficiat de însemnate fonduri de investiții, materializate în noi capacități care i-au triplat producția. îmbunătățirea dotării ei și ridicarea continuă a calificării profesionale a lucrătorilor de aici au permis, totodată, modernizarea producției, ceea ce se reflectă și in faptul că a fost înnoită întreaga gamă de mașini-uneie care se confecționează aici. Este un succes remarcabil care le dă gazdelor dreptul de a putea raporta cu justificată satisfacție că indicațiile pe care le-a dat aici secretarul general al partidului cu prilejul precedentei sale vizite în întreprindere au fost înfăptuite.Prezentînd, in fața imensei hale monobloc ridicate in acești ani, principalele produse ale Întreprinderii — intre care un loc important ocupă mașinile de găurit și frezat de diferite tipuri, ca și alte genuri de ma- șini-unelte —, gazdele subliniază. în același timp, că modernizarea producției și-a găsit reflectarea corespunzătoare și in îmbunătățirea indicatorilor calitativi. Automatizate și dotate cu sisteme de comandă numerică, mașinile-unelte care se fabrică la Oradea se exportă astăzi în aproape 50 de țări ale lumii, ele fiind tot mai solicitate.Este remarcat, de asemenea, ca deosebit de meritoriu faptul că multe dintre complexele utilaje aflate astăzi in nomenclatorul întreprinderii au fost concepute și proiectate chiar de specialiștii de aici. Dealtfel, colectivul de la ..înfrățirea" — nume ce simbolizează unitatea in gindire și faptă a tuturor bihorenilor, fie ei români sau maghiari — a cîștigat în acest domeniu pretențios o bună experiență. Media de virstă a lucrătorilor de aici nu depășește 25 de ani. dar cei cu mai multă experiență profesională au transmis cu generozitate cunoștințele acumulate tovarășilor lor mai tineri, care, la rindul lor, au știut să o asimileze în scurtă vreme și cu rezultate dintre cele mai bune.Apreciind aceste dovezi concrete ale spiritului patriotic, revoluționar al muncitorilor și specialiștilor întreprinderii, secretarul general al partidului adresează, în încheiere, călduroase felicitări colectivului o- rădean pentru realizările sale și îi recomandă să persevereze în continuare în materializarea neintîrziată a programului de sporire și modernizare neîntreruptă a producției.însușindu-și pe deplin a- ceste recomandări, gazdele îi dau asigurări secretarului general ai partidului că, așa cum au făcut-o întotdeauna, le vor înfăptui și de data aceașta întocmai, cu convingerea că â- ceasta va însemna o nouă treaptă în ascensiunea unității lor în

acest cincinal al gindirii și muncii creatoare.Următorul popas al vizitei are loc la întreprinderea de accesorii pentru mijloace de transport. Faptul în sine conține multiple semnificații. Aici se fabrică amănuntele mai modeste. dar de neinlocuit. din componența autovehiculelor, vagoanelor, locomotivelor, vapoarelor. Aceasta nu exclude preocuparea dusă pină la detaliu față de realizarea unor produse de înaltă tehnicitate, ieftine, competitive, ca in orice întreprindere ; atenția acordată unității exprimă grija pentru sincronizarea producției tuturor unităților care cooperează la realizarea unor produse complexe. Directivele Congresului al XI-lea al partidului prevăd, spre exemplu, o creștere a oroducției de autovehicule pină la aproximativ 280 000 bucăți in 1980 și. in a- ceeași măsură, vor trebui asigurate ritmic și in bune condiții și accesoriile de diferite tipuri, înalta cinste făcută prin cuprinderea acestei unități in programul vizitei subliniază încă o dată consecvența noliticii de promovare a revoluției tehnico- științifice in fiecare sector de activitate, la fiecare loc de muncă. indiferent de gradul de complexitate al produselor.în cursul vizitei a reținut a- tenția evoluția gradului de tehnicitate și a fineței produselor realizate. Prin precizia prelucrării metalului, ele sint comparabile cu cele ale mecanicii fine. Procesele tehnologice includ procedee moderne — tratamente termice și electrochimice — ceea ce le asigură o calitate și un grad de finisare la nivelul unor exigențe superioare ; se are în vedere că ele devin încorporate, și în mare măsură dau aspectul exterior, unor produse reprezentative ale economiei țării noastre.în timp ce se parcurg diferitele secții ale unității, gazdele înfățișează date și exemple privind calificarea oamenilor, formarea unui nucleu muncitoresc, cu specialiști bine calificați. De unde, în anii de debut ai întreprinderii, majoritatea angajaților o formau muncitorii necalificați sau cu meserii clasice — strungari, lăcătuși —, în cincinalul încheiat s-au format aici sute de sculeri, șlefuitori, presatori, galvanizatori.La ieșirea din hala principală. muncitorii fac o puternică manifestare de dragoste și stimă secretarului general al partidului.Pe platoul din fața întreprinderii are loc o discuție de lucru cu conducerea întreprinderii.Inginerul Gheorghe Măduța, directorul I.A.M.T.,, raportează secretarului general al partidului că întreg colectivul unității este hotărît să îndeplinească în bune condiții sarcinile sporite ale actualului cincinal, corelat cu dez

voltarea deosebită ce se prevede pentru producerea mijloacelor de transport. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția să se acorde o atenție deosebită calității «i aspectului estetic al pieselor si subansamblelor fabricate aicu pentru a se asigura, sub toate aspectele, competitivitatea produselor fabricate in România.Dialogul continuă apoi la întreprinderea de alumină, in fața machetelor municipiului O- radea si a zonelor industriale, in fața planurilor de sistematizare a altor localități din județ. Se relevă aici că indicațiile secretarului general al partidului in acest domeniu au constituit pentru specialiști un program concret de lucru pentru punerea în valoare a tuturor recurselor u- mane și materiale din județ, pentru folosirea intensivă a capacităților. perfectionarea structurii producției, realizarea integrală a programului de investiții. gospodărirea judicioasă a materiilor Drime și materialelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat, in cadrul discuției cu primul secretar al Comitetului județean de partid, cu ministrul metalurgiei, ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu membri ai conducerii altor ministere economice, asupra concepției care a stat la baza structurii platformelor industriale de aici, concepție elaborată în spiritul indicațiilor sale. Beneficiind de un mare volum de investiții, industria județului se va îmbogăți în acest cincinal cu peste 20 de unități noi importante care vor contribui la dezvoltarea și diversificarea producției.Se subliniază că, în urma recomandărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, forurile locale. împreună cu ministerele de resort, cu institutele de proiectări, au revizuit planurile inițiale de organizare a zonelor industriale, astfel incit acestea să se integreze armonios in sistematizarea generală a municipiului, să se asigure restringerea suprafețelor de amplasare. Pentru o mai eficientă folosire a spațiilor și dotărilor pe platforma de vest, unitățile au fost grupate pe profile, ceea ce permite o mai bună cooperare intre întreprinderi. în acest sens, atelierul central al întreprinderii de alumină va asigura repararea tuturor motoarelor electrice pentru întreaga zonă. întreprinderea mecanică va furniza piesele turnate și forjate, oxigenul va fi livrat de Fabrica de oxigen a întreprinderii „Sinteza", iar necesarul de apă industrială, apă caldă și abur tehnologic va proveni, pentru toată platforma, de la Centrala electrică de termofi- care.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de soluțiile tehnice adoptate și cere să se aplice procedee și tehnologii moderne, cară necesită

consumuri reduse, care conduc la o înaltă eficiență. Secretarul general al partidului apreciază perspectivele de dezvoltare a întreprinderii mecanice care va deveni unul din centrele puternice de producere a utilajelor pentru agricultură și recomandă specialiștilor ca și in privința celorlalte unități industriale să elaboreze planuri de perspectivă în ceea ce privește creșterea producției și modernizarea profilului fabricației.Secretarului general al partidului îi sînt prezentate unele detalii de sistematizare a cartierelor municipiului Oradea, a altor localități din județ, printre care Ținea și Valea lui Mihai.întreprinderea chimică „Sinteza" — următoarea etapă a vizitei. în cursul întîlnirii cu chi- miști, proiectanți, cercetători, cu cadre din conducerea centralei de specialitate se reliefează preocuparea existentă pentru sporirea gamei bunurilor de larg consum — care ocupă un loc important în nomenclatorul unității. în prezent se realizează 450 sortimente de medicamente, insecticide, pigmenți și altele și se preconizează ca numărul acestora să depășească 640 la sfîrșitul actualului cincinal.O atenție deosebită se acordă producerii unui număr sporit de pesticide pentru nevoile agriculturii. în context se arată că toate produsele realizate aici au la bază tehnologii moderne, de mare eficiență, elaborate și perfecționate în cadrul Institutului central de cercetări chimice. Colaborarea dintre întreprinderea „Sinteza" și institutul de cercetări de profil este deosebit de strinsă, în acest sens rele- vîndu-se că toate dezvoltările prevăzute aici în acest cincinal se fac pe baza tehnologiilor și instalațiilor proiectate de specialiștii institutului amintit.în acest cadru, acad, doctor inginer Elena Ceaușescu, directorul general al Institutului central de cercetări chimice, se interesează desp're modul de aplicare a unor programe de cercetare în întreprindere, în special de stadiul de execuție a unei instalații de pesticide ce va intra curînd în funcțiune.în cadrul discuției cu specialiștii, secretarul general al partidului apreciază calitatea produselor obținute aici, felul armonios de integrare a cercetării și producției și pune întrebări cu privire la preocupările de valorificare a materiilor prime indigene. Gazdele arată că pe baza rezultatelor obținute în compartimentele de cercetare, anul acesta se va încheia asimilarea întregii game de materii prime și auxiliare necesare producției, așa incit, începînd cu anul viitor, cheltuielile valutare la acest capitol vor fi eliminate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros întregul colectiv de muncă al întreprinderii, pe cercetătorii și proiectanți! care au contribuit la obținerea acestor frumoase rezultate și ’e urează noi succese și pe mai departe.Coloana oficială traversează apoi municipiul Oradea, îndrep- tîndu-se spre Băile Felix. De-a lungul traseului, un adevărat culoar viu, mii și mii de cetățeni aplaudă și scandează pentru patrie și partid, pentru unitatea tuturor fiilor tării în jurul partidului, al secretarului său general.Vizita la stațiunea „Felix", care azi a devenit un autentic combinat al sănătății, a fost marcată de o entuziastă primire din partea celor aflați aici la cură balneară sau pentru odihnă. Trecerea în revistă a impetuoasei dezvoltări din ultimii ani a acestei stațiuni, a serviciilor privind 'tratamentul, cazarea și masa — efectuate de un personal cu calificare superioară —, precum și prefigurarea perspectivelor de dezvoltare a stațiunii pentru valorificarea cit mai deplină, în interesul oamenilor muncii, a bogăției subsolului au constituit obiectul a- nalizei efectuate în fața schiței de sistematizare expuse în cadrul modernului complex sa- natorial al U.G.S.R.Este elocvent faptul că prin investiții ale statului, de a- proape o jumătate de miliard lei, ca și ale sindicatelor, capacitatea actuală a băilor orădene va spori de la 2 800 locuri, cite sînt în prezent, la 8 500—9 000 locuri în 1980.Apreciind proiectele întocmite pentru valorificarea acestor prețioase resurse naturale, secretarul general al partidului a recomandat, în discuția pe care a purtat-o aici cu Ion Cosma, ministrul turismului, cu specialiștii organelor județene de resort, să se grăbească ritmul de realizare a lucrărilor.Pretutindeni, pe parcursul vizitei. bihorenii l-au înconjurat cu dragoste și stimă pe secretarul general. în aceste manifestări și-a găsit o expresie pregnantă recunoștința oamenilor muncii de aici pentru preocuparea statornică a partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor patriei, pentru asigurarea în practică a egalității în drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate. Vizita a demonstrat cu putere fermitatea cu care oamenii muncii, români și maghiari, din județul Bihor sînt hotărîți să acționeze pentru înfăptuirea, prin munca lor unită, a indicațiilor și recomandărilor formulate de secretarul general al partidului cu prilejul acestei vizite, a tuturor sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XI-lea.

In județul bihorMarea adunare*populară din municipiul Oradea
(Urmare din pag. a IlI-a)în uralele și ovațiile mulțimii ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului este urmărită cu viu interes și subliniată în repetate rînduri cu îndelungi și însuflețite aplauze, cu entuziaste ovații.în încheierea adunării, adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, primul secretar al Comitetului județean de partid a spus : Convins că exprim sentimentele participanților la această mare adunare populară, ale comuniștilor, ale întregii populații a județului nostru, fără deosebire de naționalitate, permiteți-mi să vă adresez din toată inima mulțumirile noastre fierbinți pentru aprecierile pozitive făcute la adresa activității organizațiilor de partid, a oamenilor muncii, pentru prețioasele îndrumări pe care ni le-ați dat, pentru bogatele idei programatice expuse în fața noastră.Vă asigurăm că vom trece fără intîrziere la transpunerea în practică a indicațiilor dum- neavostră, la lichidarea lipsurilor și neajunsurilor pe care le mai avem în industrie, in agricultură, în gospodărirea. orașelor și satelor județului, in cele-, lalte domenii de activitate.Vă mulțumim încă o dată pentru deosebit de rodnica dumneavoastră vizită, plină de prețioase învățăminte pentru activitatea noastră viitoare.Să ne trăițl mulți ani fericiți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste !Trăiască gloriosul Partid Comunist Român, in frunte cu secretarul său general — cel mal Iubit fi-u al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu !Marea adunare populară din

Piața Victoriei din Oradea ia / sfirșit în'această atmosferă de vibrant patriotism. Elocventele dovezi de stimă, atașament și dragoste nețărmurită față de conducerea de partid și de stat ale participanților au exprimat în același timp unitatea de monolit a tuturor cetățenilor patriei în jurul partidului, frățja tuturor oamenilor muncii, . români, maghiari și de alte na-^ tionalități de pe plaiurile Bihorului, patriotismul lor, iubirea față de vatra strămoșească unică, hotărîrea nestrămutată de a o face tot mai înfloritoare, de a contribui cu toate forțele la edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul României.
★Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu ia sfirșit într-o atmosferă de vibrant entuziasm. Pe aeroportul municipiului sînt prezenți mii și mii de localnici, care au ținut să exprime încă o dată recunoștința locuitorilor județului pentru această vizită a secretarului general al partidului, pentru grija față de dezvoltarea localităților din această parte a tării.Președintele Republicii trece In revistă garda de onoare aliniată pe peronul aerogării. Se intonează Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Grupuri de tineri oferă, din nou, buchete de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Răspunzind cu prietenie manifestărilor pline de căldură ale mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îmbarcă la bordul 1 avionului. în timp ce toți cei prezenți aclamă cu însuflețire pentru patrie și partid, pentru secretarul general, aeronava prezidențială decolează, îndrep- tîndu-se spre Capitală.
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TELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea reginei Angliei, ELISABETA, următoarea telegramă :Amabilul mesaj de felicitare adresat de Excelența Voastră cu ocazia aniversării zilei mele de naștere mi-a făcut o mare plăcere și vă mulțumesc sincer pentru bunele urări transmise.
SPECTACOL
DE GALĂAnsamblul de cîntece și dansuri al Armatei Populare Chineze de Eliberare, care se află intr-un turneu în tara noastră, a prezentat vineri seara, pe scena Operei române din Capitală, un spectacol de gală.Au luat parte tovarășii Emil Bobu, Gheorghe Cioară. Ștefan Voitec, Iosif Banc, general-co- lonel Ion Coman. ministrul a- părării naționale, Aneta Spornic, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, oameni de artă și cultură, generali și ofițeri superiori, numeroși spectatori.J^u fost prezenți Li Tin-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București. Li lun-ci, atașatul militar, aero și naval, membri ai ambasadei. Au fost, de asemenea, de față atașați militari acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.Spectacolul, care s-a bucurat de un deosebit succes, a cuprins momente vocale, instrumentale și coregrafice inspirate din trecutul revoluționar, din viata și activitatea de azi ale poporului și militarilor chinezi, precum și cîntece patriotice și populare românești. Artiștilor oaspeți le-au fost oferite flori din partea ministrului apărării' naționale.
PRIMIRIVineri dimineața, Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice, și Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, au primit delegația Academiei Unionale de Științe Agricole „V. I. Lenin“ a U.R.S.S., condusă de acad. P. P. Lpbanov, președintele academiei.In cadrul convorbirilor au fost abordate aspecte ale colaborării științifice și noi posibilități de dezvoltare a conlucrării între academiile și institutele de specialitate din cele două țări în sprijinul creșterii producției agricole.

★Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Co- « merțului Exterior și Cooperării -» Economice Internaționale, a primit vineri pe Constant Helssen, președintele Comitetului economic belgiano-român.Au fost examinate, cu acest prilej, evoluția raporturilor economice, posibilitățile care există pentru extinderea și diversificarea acestora, precum și a cooperării bilaterale și pe terțe piețe.Constant Helssen, care a vizitat țara noastră în fruntea unei delegații de oameni de afaceri, s-a intilnit, zilele trecute, cu reprezentanți ai conducerii întreprinderilor românești de comerț Mfcrterior.în cursul după-amiezii, membrii delegației belgiene au părăsit Capitala, fiind salutați la plecare de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, precum și de membri ai Ambasadei Belgiei la București.
PREZENTĂRI

DE CONDOLEANȚEîn legătură cu încetarea din viață a Alteței Sale Regale, prințul moștenitor Knud Christian Frederik Michael, la Ambasada Danemarcei la București au prezentat, vineri, condoleanțe tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, și Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.
BACALAUREAT 1976

Foto : ORESTE PLECANIată-ne in fața unei noi promoții care-și susține ultima probă din viața de liceeni — ba- calaureații. Sînt aproape 100 009. Ieri, Ia prima probă, s-au concentrat să-și amintească tot ceea ce au învățat și au citit de-a lungul anilor la literatura română, trecind învățătura prin suflet, căci scriau fie despre sentimentul de patrie și patriotism descifrat și găsit cu generozitate descris în opera scriitorilor și poeților noștri, fie despre omul nou — al doilea subiect la alegere — așa cum l-au intilnit elogiat în opera contemporană a scriitorilor țării.Pînă în 28 iunie vor mai proba că au fost elevi ai învățăturii și muncii prin examenele Ia matematică ori la fizică ori la biologie sau economie politică etc. Elevii liceelor industriale își vor dovedi, prin lucrările lor de diplomă, buna pregătire ca muncitori cu înaltă calificare. Mai mult de jumătate din elevii liceelor real-umaniste a intrat în bacalaureat după ce a trecut prin „bacalaureatul producției" primind atestarea intr-o meserie.în fotografie, un aspect de la lucrarea scrisă la literatura română.
LUCRETIA LUSTIG

PLECĂRIMinistrul federal pentru apărare al Republicii Austria, Karl Liitgendorf, însoțit de delegația militară cu care a făcut o vizită oficială în țara noastră a părăsit, vineri după-amiază. Capitala îndreptîndu-se spre patrie.La plecare, pe aeroportul O- topeni, oaspeții, au fost salutați de generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, ad- juncții ministrului, generali și ofițeri superiori.Erau de față Franz Wunder- baldinger. ambasadorul Austriei, și colonelul Gerhard Zappoth, atașatul militar și aero al acestei țări la București.Au fost, de asemenea, prezenți atașați militari acreditați în țara noastră.După intonarea imnurilor, de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Austria, cei doi miniștri au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.
★Vineri, a părăsit Capitala președintele Camerei de Comerț a Ghanei, Kwasi Agbodza, director general al firmei „Ghana Merchands Co Ltd“, care a făcut o vizită în țara noastră.

SIMPOZIOANELa Brăila a avut loc. vineri, un simpozion consacrat împlinirii a 100 de ani de la moartea poetului revoluționar bulgar Hristo Botev. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Viorica Cucută, secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R. In continuare, prof. Nicolae Har- țuche, cercetător la Muzeul Brăilei, și prof. univ. dr. Constantin Velichi, de la Universitatea din București, au relevat tradițiile îndelungate ale prieteniei dintre popoarele român și bulgar, activitatea revoluționară desfășurată de poetul Hristo Botev, legăturile sale cu cercurile socialiste și progresiste din țara noastră.In cuvîntul său. Ivan Abagiev, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, după ce a vorbit despre personalitatea complexă a poetului revoluționar Hristo Botev, a evidențiat relațiile tradiționale de prietenie româno- bulgare. care au fost ridicate pe o treaptă superioară în condițiile edificării socialismului.
★Vineri au început ia Bacău lucrările simpozionului național ,.Habitat-76“. organizat de Centrul de informare al O.N.U. pentru România și Comisia națională pentru UNESCO, în colaborare cu organele locale, la care participă personalități ale culturii și științei românești, membri ai academiei, precum și membri ai Academiei de științe din Ilinois—S.U.A.

DEPUNERE
DE COROANENoul ambasador al Indiei la București, S. L. Kaul, a depus, vineri dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
CRONICA U.T.C.Ieri a părăsit Capitala, in- dreptîndu-se spre Varșovia, o delegație a U.T.C. — U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C., care va participa la lucrările Intilni- rii tineretului și studenților din Europa.La plecare, pe aeroportul internațional București — O- topeni, au fost prezente cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R.Au fost, de asemenea, dc față membri ai Ambasadei R.P. Polone la București.

*

încheierea vizitei 
delegației Partidului 

Socialist Popular 
din SpaniaDelegația Partidului Socialist Popular din Spania, condusă de Râul Morodo, secretar general al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră a părăsit vineri la amiază Capitala.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost condusă de tovarășii Iosif Uglar. membru al Comitetului Politic E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Teodor Marinescu, membri ai C.C. ai P.C.R.La încheierea vizitei întreprinse în țara noastră, secretarul general a! Partidului Socialist Popular din Spania, tovarășul Râul Morodo. s-a intilnit cu reprezentanți ai presei și radio- televiziunii române. în cadrul conferinței de presă, tovarășul Râul Morodo a făcut o declarație și a răspuns la întrebările ziariștilor.Exprjmlndu-și satisfacția pentru rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei, Râul Morodo a subliniat că această vizită constituie un început foarte pozitiv pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, dintre popoarele român și spaniol.Secretarul general al PB.P. a dat o înaltă apreciere poziției Partidului Comunist Român, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a dezvolta relații cu toate partidele de stingă din Spania pe baza respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili linia politică proprie, a independenței și neamestecului in treburile interne. Această atitudine a Partidului Comunist Român, a spus el, este excelentă și oferă in mod clar ideea unei destinderi mult mai ample între țările din Europa de est și cea de vest. România fiind printre primele state care ia contact cu stingă spaniolă in totalitatea sa.Referindu-se la mutațiile care s-au produs in Spar.ia dună moartea lui Franco. Râul Morodo a subliniat creșterea avântului luptei maselor populare, participarea tot mai accentuată a tinerei generații la luptele sociale, care determină necesitatea unor schimbări profunde in viața politică. Secretarul generai al P.S.P. a arătat că astăzi coaliția largă de forte care este „Coordonarea democratică*  constituie o adevărată alternativă de putere, capabilă să dea răspuns problemelor cu care este confruntată Spania contemporană. Râul Morodo a arătat că partidul său se pronunță pentru strîngerea unității cu celelalte forțe progresiste, inclusiv Partidul Comunist, pentru instaurarea în Spania a unui sistem socialist.în continuare, Râul Morodo $i-a exprimat încrederea in realizarea unei strinse unități și colaborări între socialist:, comuniști și celelalte forte democratice. precizind că Partidul Socialist Popular se numără împreună cu Partidui Comunist printre fondatorii coaliției de stingă — -Junta democratică*. Partidul Socialist Popular. a spus în continuare Râul Morodo, respinge așa-zisul program de reforme anunțat de guvernul Arias Navarro, fără a respinge ideea unor negocieri in vederea unor eventuale transformări In tară. Deși P.S.P. s> „Coordonarea democratică*  nu au adontat o Dozîtie în legătură eu referendumul propus de guvem — a menționat el — dacă In Spania nu va exista gara-fia tuturor libertăților pub’-e. inclusiv acordarea unei amnistii generale, si recunoașterea tuturor forțelor politice fără nici o excepție. Partidul Socialist Popular va milita pentru abținere, denunțînd referendumul ca o manevră a celor care doresc continuita'ea regimului franchist. Obiectivul prioritar al stingi:. In general, al P S P„ In particular, constă intr-o schimbare politică profund*  care să ducă la schimbarea instituțiilor politice, la instaurarea și consolidarea democrației.

Fat« : GHEOKGHE CTCU
ESCADRILĂ DE ELITĂ

Ne aflăm undeva, in timp, pe 
aerodromul Școlii de ofițeri ac
tivi de aviație „Attrel Videi.*  
de lingi Buzău, acolo unde ie 
pregătesc ..șoimii*  crip lor romi- 
nețti. Asistăm la ..examenele*  pe care elevii pc.ofi ie nufta in fața instructori lor și eomz-.- 
danfilor. Examene. pentru ci 
fiecare zi r. fiecare zbor, tnsi 
ales cu crioasl reactiv, este m nou ten al cutezanței r mistriei- De aceea fi emoțiile fini 
trăite eu intensitate de căz-e H- 
trea personalul navigant. Astăzi eierh Mgiai trei — cei cere in 
augurt vor temusu fcoa'e — 

zborsri ti»T ce pirri și in zonă pentru a-ți hor. etl 
ma bite tehnica p’.lotafrluâ. 
Ceru! este rrcourat. atmorfert 
cam î-ich-s-i n -•nedf. ce- bi- ietri se rvmiă ex temeritate in rdrduh. Suplele pisăm de metal 
argintiu se despnnd n o uimi
toare v-tezi de dalele de beton 
p-odutind zgomotul acela iufer- 
nal, se inciți și dispar dzacoto 
de puterea privirilor, ca na 
peste multe minute ri reapari 
la orizont fi după alte eite-rz 
clipe doar, la capitul perteL- 
„Eroii*  acestor secvențe care se 
succed eu repetfehtne r- o rre- 
cizie matematici. intr-o ordine 
și dîicipirnd perfecte, sint ele
vii sergent, din escadrila co
mandați de locotenent colc~.e. .l 
Vasile T'-ntă. între ei, un tirîr 
înalt, chipeș, pe nume Gheor
ghe Ionițd. buzoian de otnrs-e. 
care se distinge dintre colegii lui doar prin faptul ci este 
primul elev pilot cere a zburat in simplă comandă. Designer, 
primul zbor in timpii comandi 
rărr.ine pentru fiecare n eve
nt—.ent crucial al propriei ‘-o- 
grafii. Este primul pas pe ci.le 
albastre ele meseriei de pilot P 
prima confirmare a cclititzlor F aptitudinilor, a tocat ac de 
zburător Cu acest raft in <■&- fi".:: tinerii se avtatd sp-e ade
văratul sens al vieții lor.- Daci 
a ajuns si zboare primul H 
rimpli comandă rezec—ci 
este cel mei bun. Ionită. insă, 
nu vrea si reeunoesci. De fapt 
modestia este, după ea-n ne spu

EXPOZIȚIE
Tj Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România a fost deschisă v-.-.eri dimineața, expoz-i-a jubiliară. crzar.izată cu prilejul centenarului Crucii Roții dtn Româr.a.Cu acest prilej, gen erai-rolo- nel M.ha: Burcă, președintele Coorlliului Națtocal al Societății

Sîmbure de adevăr• DISPUTAT ieri in Capitală, meciul amical de handbal dintre echipele feminine ale VJLSS. ți României s-» încheiat eu scorul de B—16 (16—11) in favoarea sportivelor sovietice. Cele douâ formații se vor intilni din seu, duminică, la Pitești.• PAR 1 tu ELE din runda a5- a a turneului internațional de șah de la Manila s-au încheiat eu următoarele rezultate : Spasski — Țețkovski remiză : Polu- gaevski — Gheorghiu 1—0 ; Panne — Browne remiză : Pack- mann — Meeking 6—1 ; Kava- lek — Hori remiză.In clasament conduce marele maestru brazilian Meeking cu 4 puncte. Șahistul român Florin Gheorghiu are IȘ puncte.• FINALA turneului internațional de tenis de la Nottingham se va disputa intre jucătorul român Ilie Năstase și a- mericanul Jimmy Connors. După ce l-a eliminat în ,jfer- 
tari“ pe Ismail el Sbafei (R. A, 

Egipt), in semifinale Ilie Xăsta- 
se l-a învins cu 1—5, 1—5 pe suedezul Ove Bengtsson. La nudul său, Jimmy Connors l-a întrecut cu 6—3, 6—l pe mexicanul Raul Ramirez.

★Partidele disputate in semifinalele turneului feminin de tenis de la Eastbourne s-au încheiat cu următoarele rezultate : Virginia Wade-Navratilova 6—4,6— 1 : Christ Evert-Olga Morozova 6—2, 6—3.O PROBA contracronometru pe echipe, din cadrul Campionatului balcanic de ciclism, care a început ieri la Sofia, a revenit selecționatei Bulgariei, înregistrată pe distanța de 100 km cu timpul de 2h04’03”. Pe locurile următoare s-au clasat in ordine : România (Mircea Romașca- nu, Teodor Vasile, Ilie Valentin, Nicolae Savu) — 21108’21” ; Grecia — 21111’37” ; Iugoslavia — 2hll’56” ,• Turcia — 21117’08”. 

nea nstruetoeul de zbor Itco- 
teneutsd mașor Jd:-e*  
itr-etcnl de pa~vd pe esca
drilă. o trăsături de ecrscie- c ri.ri.-r- elevilor dm cteastă 
grupă. Aveam fi «Ui-n ci, de .... ..... r —. _ . _ .. 
cești trseri mres-ncfi fi, lucru 
curios, aproape tot: cs oeh: «1- tagM — afadtaseae a aaeadriM ce ehtă. Ua eolecnv toarte bun fa care s-cu fost lelecțtanxv 
dapt anumite mtera cei mai bum. e> ca urmat drumsi firesc.

DE ZIIA AVIAIIEI
csceedest el i-vititum. al eu- 
nossteru p—n i-. t—.a-ea tea—.ei 
p-.r-.-.l m. potmvmdu-fi cadența 
paselor ți s efcrtsrdor sml 
după dsL Ventseră din mar 
multe coftxm ele tării, aveau • r—-ri-.-d rs^letecsei foarte ete
rogenă. âsr ceea ce i-a ’-r.tt. 
chiar isS2nte de a se cunoerte c fost tocmas opțiunea, idealul 
comun de a devens aviatori, 
cuceritori cs rdzdshsJei. Deviza for: -Cum muccefte cel mai 
bun. ase trebuie td muncească 
tofi*  s-a fic-.t si obțină rezul
tatele r- mediile cele mai mari 
pe ftZ’t'.i. atit la teorie ci: fi 
la examenele practice. Daci s-a 
remarcat ceva in grupa lor — 
asa cum le place lor si spună 
— acestea au fost pasiunea, dis- 
etpfimn, ewitilarioTita^a și dă- 
ru nea tn nv-ned. Toți first ute- 
eiriz. top *.n:  și comuniști. „Ce este aeiatîa ?*.  il fntreb pe Io- 
-. -c. v-i-.d si aflu gradul de 
tempemiurd la care ifi iubește 
pro-er.u~.ea aleasă : „Aviația 
este ca cn elixir din care daci be; a dată nu te mai lați...“ Și 
t.-.irul acesta ~.u pregetă să vi
seze. Dor-.-.ta Iui. ca fi a celor- 
ialti. — ;d scurteze cit mai mult 
drimal ptssă va zbura pe super
sonice. Facem cunoștința șt cu cetleifi : Radu Șelaru, e din 
Mangalia : „De ce nu te-ai fă
cut marinar ?“ „In aviație ești 
pus in rituatia să acționezi de

JUBILIARĂde Cruce Roșie din România, a trecut In revistă activitatea laborioasă desfășurată de această organizație pentru apărarea sănătății oamenilor, contribuția ei la dezvoltarea continuă a spiritului de solidaritate fi întrajutorare umană.

• IN ZIUA a doua a turneului internațional de polo pe apă de Ia Kiev, selecționata secundă a României a întrecut cu scorul de 6—2 (1—1, 0—0, 1—1, 4—0)formația Bulgariei. Celelalte două partide disputate s-au încheiat cu următoarele rezultate:7—2 (3—0, 1—0, U.R.S.S. (A)—Italia—Cuba 3—2, 0—0);U.R.S.S. (B) 9—3 (2—0, 1—0,3—1, 3—2). în clasament conduc, neînvinse, prima reprezentativă a U.R.S.S. și selecționata secundă a României, cu cite 4puncte.• SELECȚIONATA de box (tineret) a țării noastre se pregătește în vederea dublei întii- niri cu echipa similară a R. D. Germane, care va avea loc în zilele de 26 și 28 iunie la Dro- beta-Turnu Severin și, respectiv, Orșova. Din lotul selecțio- nabililor, pregătit de fostul internațional Ion Monea, fac parte printre alții : N. Șeitan, T. Cercel, FI. Grecescu, C. Badea și N. Grigore.
• CEA DE A 35-A ediție a Jocurilor balcanice de atletism a început ieri în orașul iugoslav Celje, reunind ia start selecționatele Bulgariei, Greciei, României, Turciei si Iugoslaviei.In prima zi de întreceri, reprezentanții României au cîș- tigat 5 probe : Ilie Floroiu 28T9”52/100 la 10 000 m plat (nou record balcanic), Constantin Cîr- stea. 2,15 m la săritura în înălțime, Elena Vintiiă 6,37 m Ia săritura in lungime, Mariana Suman 800 m plat în 2’00”54/100 și Argentina Menis — aruncarea discului cu rezultatul de 63.68 m.Clasamente pe țări : feminin : 1. România 35 puncte ; 2. Bulgaria 32 puncte ; 3. Iugoslavia 9 puncte ; 4. Grecia 7 puncte ; 5. Turcia. Masculin : 1. România 36 puncte ; 2. Bulgaria 31 puncte ; 3. Iugoslavia 30 puncte ; 4. Grecia 29 puncte. întrecerile continuă astăzi.

ZIUA PIONIERILOR

„FEȚI FRUMOȘI, COMUNIȘTI4
în calendarul copilăriei există un moment care marchează pentru purtători: cravatelor rost: pasul sărbătoresc spre vacanța mare : -Ziua pionierilor*.  Ea prueruieste. deopotrivă, un buanț si. fa același țmp. cn turret de proiecte Imr.ots». Ua bilanț pentru că stator—ritâ la sfirstttrl orelor de clasă, ea îndeamnă la evaluarea cărugulu: oeb.ndit de copiti noștri pe tată o treaptă a fm-mird ca suitori constructori •î aorial.'mulu; si contunismu-

cele mc multe ori r.-.pur. Aici 
se vede o«U. capacitatea Iui*.  
Ccstcci R-.r- e b-ătlean. Cos- 
tică Gxtea e din Su-gov. Scrin 
P-ibiea — cm Ploiești, dar par
că ar fi t-ăx toc:*  im-
ț-eu-ă ri—> r:-; ie co- 
~--~e ri-xurile, pcr.unile. espi- 
rztr.le Școala u-.de Heoțd a 
scos din ez nn numai aviatori 
de eloi. a fs -oanem care gfn- 
deee ș> ecțivneazi pelitic'. E 
firesc, an ereseza la școala eo- snnmsșfifor.—Ve-sm derpfim; de aeefti 
^cv~i~.e-i' moderni ai aerului, 
refieea-.d ia un fragment pe 
cc~e-l atisem in rev.sta scolii _A*-.p-.  nxere*.  ce ne-o dăduse, 
la deipl-r.-e, locotenentul major 
Icrif Valem-i. instructorul cu 
— unea U.T.C. la co—itetul de 
partid : „Fără îndoială, pifotii r -.s un fel de poeți fiindcă zbo
rul însuși este o tulbu~itoare 
poezie — scria elev-l pilot Ion 
Buligc. Si dacă mă gindesc și 
mas tine, poezia sti și in mi
nunata forță cu care învingem 
gravitația, in gestul cu care 
umilim teii vechi, in mirsdria cu care pricim de la 11000 de 
metri obrazul mereu tînăr al 
pcmintului nostru strămoșesc, 
pe care ne pregătim să-l apărăm 
eu destoinicie și curaj, ori de 
cite ori va fi nevoie, de aici 
din înaltul cerului patriei noas
tre socialiste".

VASILE CĂBULEA

------ ȘI-AU
TABERELE AVIATICEComitetul Central al U.T.C. organizează și in această vacanță tabere de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Primele care și-au deschis porțile, in cursul zilei de joi, sint cele cu profil aviatic în număr de 12, repartizate teritorial după cum urmează: Ploiești, Pitești, Brașov, Cluj- Napoca, Baia Mare, Iași, Țg. Mureș, Galați, Deva, Buzău, Arad și Suceava. La festivitățile de deschidere a activității au participat activiști ai C.C. al U.T.C., ai comitetelor județene U.T.C. în aceste tabere se pregătesc, timp de 45 de zile, peste 350 de tineri în planorism, parașutism avansat și zbor cu motor.

Fotbaliștii trebuie tratați, in 
primul rind, ca oameni. Am a- 
vut fericita ocazie să întilnesc 
citeva secunde ochii unor mari 
personalități din lumea fotba
lului, figuri muncite de hazar
dul inerent al acestui joc, dar 
rămase intacte, fără rictusuri și 
spasme, demne de liniștea săli
lor doamnei Tousseau. Am fost 
încercat de multă groază, atunci, 
cind in sinea mea a trebuit sd 
constat imensa tărie care a jus
tificat succesele acestor coloși. 
Helmuth Schon a zimbit, doar — 
fără ca pină atunci să vorbeas
că decît pentru a-l anunța pe 
Beckenbauer că mai sint doar 
trei minute pînă la prelungiri și, deci, mașina lor fotbal, nu-și 
va cruța adversarul, in -irmă- 
toarele 30 de minute — i mo. 
mentul in care Hoeness, cre ța 
fel ca și ceilalți coechip.Ti ai 
săi nu cunoștea, probabil Qj_
truismul, nu a marcat el - 
mărit unghiul siguranței 
Dieter Miiller, deci pentru cau. 
ză. Era zimbetul educației 
Jocul soartei, a fost din f no„ 

potrivnic, în aceste semifinale 
ale „Cupei Europei", celor legă- 
nați de imaginație, dar mu tot ai.it de stăruitori in meticulozi
tatea efortului. Nu poate fi 
vorba de olatedezi, care nu duc 
lipsă de așa ceva — dar au 
prins^ o echipă cehoslovacă co
losală, in plină ascensiune și 
care știe ce vrea — ci de fotba
liștii iugoslavi, care la 2—2, 
parcă presimțeau dificultatea 
prelungirilor. Fantastic trava
liul celor patru mijlocași iugo
slavi : Surjak, Oblak, Acimovici 
și Jerkovici realizatori a 45 de 
minute colosale. Era, totuși, un 
efort uman imens, ce i-a făcut, 
în final, datorită propriilor do
rințe de a arde cu cea mai mare 
intensitate, să nu aibă același 
randament. In cealaltă tabără 
— poate că și școala de la Kdln 
iși are meritele sale — efortul 
era împărțit mult mai echitabil, 
între toți, execuțiile erau reduse 
la limita utilului, încrederea și 
satisfacția jocului fiind din ce ta ce mai mare și ducind, ca iu 

atribuită pionierilor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- ceea de ..Feți frumoși, comuniști", păstrează în sine sensul unui simbol pe care milioanele de purtători ai cravatei roșii cu tricolor se străduiesc să-1 merite cu prisosință. Carnetele de note care le dovedesc sîr- guir.ța la învățătură, pasiunea pentru cunoaștere, pentru înțelegerea lumii in lumina concepției materialist-științifice a par- t.dului nostru, activitățile pionierești bogate și diverse, care dau conținut atracției lor pentru munca practică. pentru participarea nemijlocită. pe măsura puterii lor. la preocupările -oamenilor mari*,  care lucrează în uzine, fac să rodească pămiz.tul sau cindesc în mod creator aduetnd sohițH noi. modeme. ingenioase pentru munca de zi eu zi. sint tot atitea ar- gutr.-nîe ale modelării lor după soiritul expresiei secretarului general al partidului, de „Feți frumoși. comuniști*.  harnici, curajoși. demni, devotați patriei socialiste. Din entuziasmul năzuințe’ de a deveni ceea ce conducătorul partidului ți al țării li îndeamnă cu dragoste să devină.

Foto l VASILE RANGA

DESCHIS PORȚILE
Și TABĂRA MARINĂREASCĂIeri, la Mangalia și-a inaugurat activitatea și tabăra de înot și pregătire marinărească în cadrul căreia, 100 de tineri, timp de 30 de zile vor învăța multe din tainele unuia din cele mai frumoase și utile sporturi — înotul — precum și ale profesiei de marinar.

Intre 21-23 iunie, Ia Tg. Mu
reș finala pe țară a Complexu

lui aplicativ

„PENTRU APĂRAREA PATRIEI"Cele mai bune echipe de băieți și fete, care au ocupat locul întîi pe județ, la Complexul aplicativ „Pentru apărarea patriei" se vor reuni, Ia Tg.

prelungiri să vedem o e- 
chipă zburdînd, pur și simplu, 
și o echipă acuzînd. crampe 
musculare. Extrem de expresiv.

Cu mai puține evenimente de
osebite, așteptate poate din do
rința de a sfida normalul de zi 
cu zi, atît de folositor, totuși, 
campionatul a ajuns la calende.

Ultima etapă văzută 
de Cornel Dinu

Ultimele trei clasate, ni se 
par cunoscute de acum, jocurile 

în sine din această ultimă eta
pă avind, cred, o influență mi
noră. Olimpia, deși joacă acasă cu „U“ Cluj-Napoca, simte prea mult balastul golaverajului, iar 
Politehnica Iași, F. C. Argeș și 
Rapidul, chiar dacă au adver
sari incomozi in constănțeni, ti
mișoreni și băcăuani, își dispu
tă ultima șansă pe propriul te

FOTBAL

SFERTURILE
ALE „CUPEIMiercuri, 23 iunie, se vor desfășura, pe terenuri neutre, in- tilnirile din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei României" la fotbal. Tn urma tragerii la sorți, programul jocurilor este următorul: SPORTUL STUDENȚESC — UNIVERSITATEA CRAIOVA

• FEDERAȚIA internațională de fotbal (F.I.F.A.) a invitat e- chipa Argentinei să participe la turneul olimpic de la Montreal în locul selecționatei Urugua- yului, care, după cum se știe, 

s-au născut nenumărate acțiuni, inițiative și manifestări pionierești. Ele formează deprinderea autoconducerii, într-un cuvînt reprezintă, alături de toate celelalte, pîrghii de pregătire pentru muncă și viață făcînd din pionierie un vlăstar tinăr, de nădejde, al Partidului Comunist Român.In lumina indicațiilor conducerii de partid, Forumul tineretului comunist a hotărît să statornicească legături mai trainice între Organizația pionierilor, U.T.C. și A.S.C. în rîndurile pionierilor, contribuind direct la educația politico-ideologică a acestora, la formarea lor, își desfășoară acum activitatea și instructorii uteciști. Inițiatori ai unor pasionante dezbateri cu pionierii despre muncă, demnitate comunistă, curaj, cinste, a- devăr, despre marile răspunderi ale constructorilor societății socialiste multilateral dezvoltate și comuniste în România, ei sînt mesagerii direcți ai ’salutului nostru, al uteciștilor, ai urărilor de succes pe care le adresăm din toată inima de ziua lor „Feților frumoși, comuniști".

Mureș, unde între 21—23 iunie, se vor desfășura întrecerile finale pentru desemnarea cîștigătorilor celei de a treia ediții a acestei acțiuni importante, organizată și inițiată de C.C. al U.T.C. Modalitate de a- preciere a gradului de pregătire și de acumulare a cunoștințelor teoretice și practice de către tineri la sfîrșitul unei perioade de pregătire, pe cicluri, Complexul aplicativ, „Pentru apărarea patriei", a mobilizat la etapa de masă peste 1 300 000 de participanți, muncitori și e- levi, ai căror reprezentanți — 480 de concurenți — își dispută, în zilele următoare, trofeele care consacră pe cei mai destoinici dintre tinerii oare se pregătesc pentru apărarea patriei. (C. V.).

ren, vor strînge in propriile ce
tăți toate argumentele pentru 
a-și potoli „asediatorii".

Pentru locurile din „Cupa 
U.E.F.A." în afară de Diitamo 
care are un joc calm, la Oradea, 
datorită celor șase puncte ce-' 
despart de a treia clasată, can
didează cu mari șanse, jucînd 
acum acasă, contra lui U.T.A. 
și Jiul, A.S.A.. Tg. Mureș și 
Sportul studențesc ; pentru că 
Poli Timișoara avind de supor
tat dificultatea jocului de la Pi
tești și diferența de goluri care 
poate fi stricată printr-o înfrin- 
gere. Ultimele două jocuri sint 
liniștite. Craiovenii vor ciștiqi 
în fața lui F.C.M. Reșița, iar 
Steaua va suferi, întîlnind la 

Cluj-Napoca ceferiștii localnici, 
deoarece aceștia nu merită să 
cadă. Dramele poartă întotdea
una sîmburele de adevăr al re
lativității existenței.Ne vom permite in viitorul 
cit mai apropiat să comentăm, 
mai pe larg realitățile pur teh
nice — acestea ar trebui să con
teze și să fie discutate de fapt 
— ale campionatului încheiat,

DE FINALĂ 
ROMÂNIEI" (la Pitești); RAPID — STEAUA (la București) : C.S.U. GALATI — A.S.A. TG. MUREȘ (la Ploiești) și F.C. ARGEȘ - F. C. BIHOR (orașul n-a fost încă desemnat). Jocurile încep la ora 17.

s-a retras din competiție. Forul argentinian a declinat invitația, în această situație. F.I.F.A. a decis ca la turneul olimpic să fie invitată echipa Columbiei.



Interviul acordat
e primul ministru al Turciei, 

Suleyman Demirel, 
presei române

„Scinteia tineretului**

• CONSILIUL DE MINIȘTRI AL PORTUGALIEI a aprobat planul de restructurare a presei etatizate — transmite agenția ANOP. Planul prevede unirea in două întreprinderi publice a celor patru societăți care editează principalele ziare ce apar la Lisabona — „Diario de Noti- cias". ..O Seeulo", „A Capital" și „Diario Popular". în luna martie, statul preluase majoritatea acțiunilor celor patru cotidiene.
PROCESUL UNOR OFIȚERI 

SPANIOLITrei ofițeri ai armatei spaniole. membri ai „Uniunii Militare Democratice", arestați în luna martie sub acuzația de acțiuni împotriva regimului, vor compărea din nou pe banca a- cuzaților într-un, proces intentat de autorități — informează agențiile France Presse, Reuter și Associated Press. Cei trei o- fițeri sint acuzați de a fi provocat „unele incidente" cu prilejul detențiunii lor în închisoarea unde se află.Din acest grup fac parte maiorul Luis Otero și căpitanii Fermin Ibarra Renes și Jose Fernando Reinlein, condamnați în luna martie de un tribunal militar, la capătul unei proceduri judiciare sumare, împreună cu alți șase ofițeri, la mai multi ani de închisoare.
OMAGIU LUI BRÂNCUȘI

La Palatul Galliera din Pa
ris a avut loc vineri vernisajul 
expoziției „Omagiu lui Brâncuși 
din partea sculpturii românești 
contemporane*.

Organizată in cadrul schim
burilor culturale româno-fran- 
ceze și inscriindu-se în seria de 
manifestări consacrate aniversă
rii unui secol de la nașterea lui 
Constantin Brâncuși, expoziția 
cuprinde 56 de lucrări în lemn, 
piatră, marmură și bronz, repre
zentative pentru bogatul conți
nut și diversitatea de stiluri ale 
sculpturii contemporane din țara 
noastră.

NOI INCIDENTE LA BEIRUTVineri, la Beirut, au fost semnalate noi incidente. în aceeași zi. corpurile neînsuflețite ale ambasadorului S.U.A. în Liban, Francis Meloy, și consilierului economic al Ambasadei au fost transportate la Damasc ; pe calea aerului, ele vor fi duse la Washington. Totodată, un purtător de cuvînt al Comandamentului unificat palestiniano-pro- gresist (libanez) a anunțat că trei libanezi dintre persoanele arestate sub acuzarea de a fi participat la uciderea diploma- ților americani au recunoscut învinuirea.Primele convoaie cu cetățeni americani rezidenți in Liban au și plecat spre Damasc, conform hotăririi președintelui Gerald Ford. Agențiile de presă anunță că și ambasadele altor state organizează evacuări de personal sau cetățeni ai țărilor respective aflați în Liban.
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Primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, a acordat reprezentanților ziarului „Scinteia", Radioteleviziunii române și revistei „Lumea", următorul interviu :ÎNTREBARE: V-am ru
ga, domnule prim-minis- 
tru, in legătură cu apro
piata vizită a președinte
lui Nieolae Ceaușescu in 
Turcia, să apreciați sem
nificația acestui eveni
ment in evoluția generală 
a raporturilor dintre cele 
două țări ți popoare.RĂSPUNS: Ca urmare a vizitelor și întrevederilor care au avut loc în ultimul an, relațiile noastre prietenești au cunoscut o mare dezvoltare. Vizita pe care o va face în Turcia președintele Republicii Socialiste România va da noi dimensiuni relațiilor dintre cele două țări și sint sigur că le va deschide noi orizonturi.,întrevederile pe care le-am avut la București, în august 1975, cu președintele Nieolae Ceaușescu și cu primul ministru Manea Mănescu s-au soldat cu rezultate deosebit de satisfăcătoare. Declarația comună pe care am semnat-o în timpul vizitei corespunde pe deplin principiilor Cartei Națiunilor Unite, ca și prevederilor înscrise în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa de la Helsinki.Cele două țări și-au adus contribuția la întărirea colaborării și securității în Europa. Contactele pe care le-am avut constituie o confirmare a acestei contribuții. Turcia, de-a lungul anilor, a dezvoltat relații bune cu România vecină și prietenă și este1 hotărîtă să dezvolte și să întărească în continuare aceste relații. ÎNTREBARE: Care sint, 

după părerea dumnea
voastră, perspectivele pe 
care această nouă etapă 
a dialogului dintre Româ
nia ți Turcia le deschide

Delegația U.G.S.R. 
și-a încheiat vizita 

in Polonia

Vineri a părăsit Varșovia delegația U.G.S.R. condusă de tovarășul. Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care, la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Polonă, a întreprins o vizită de prietenie în Polonia.Pe aeroportul internațional Okencie. delegația U.G.S.R. a fost condusă de W. Kruczek. președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Polonă. E. Grochal, vicepreședinte al consiliului, de secretari și șefi de secție ai consiliului, de activiști sindicali.
★La sosirea pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost 'întîmpi- nată de tovarășii Gheorghe Petrescu și Elena Nae, vicepreședinți ai Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.

MEMORANDUM 
INDIANO-PAKISTANEZIndia și Pakistanul au semnat, la Delhi, un memorandum referitor la restabilirea. în a treia săptămînă a lunii viitoare, a liniilor aeriene bilaterale, acordarea reciprocă a dreptului de survol pe liniile aeriene internaționale și au convenit asupra modalităților de retragere a demersurilor făcute anterior la Organizația Internațională a A- viației Civile..Tot în a treia săptămînă a lunii viitoare urmează a fi restabilite relațiile diplomatice între India și Pakistan. fiind aplicate astfel hotăririle adoptate în urma recentelor convorbiri de la Islamabad.

SIMBĂTA ÎS IUNIE 

PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran pentru... cel 
mici. 10,30 Telecinemateca (relua
re). 12,15 Concertul orchestrei de 
cameră „Preclasica". 13,00 O viață 
pentru o idee. Acad. Constan
tin Ionescu-Mihăești. 13,30 Te
lex. 13,35 Rapsodii noi pe 
Bărăgan (partea a Il-a). '14,20 
Caleidoscop cuftural-artistlc. 14.40 
Magazin sportiv. 15.45 Vîrste- 
le peliculei. 17,00 Istanbul. Re
portaj. 17,15 ClUb T... la Gherța 
Mare. 18,15 Ioan Slavici. 19.15 
1001 de seri. 19,23 De ziua pio
nierilor. 19,30 Telejurnal. 20,30 
Teleenciclopedia. 20.45 Publicitate. 
20,50 Film serial : Lucas Tanner.
21,40 24 de ore. 21,50 Săptămînă 
sportivă. 22,00 Intîlnirea de la 
ora... 10. » .

DUMINICĂ 20 IUNIE

PROGRAMUL I

8,30 Avanpremiera zilei. 8.40 Tot 
înainte ! 9.35 Film serial pentru 
copii : Blindul Ben. 10.00 Viața 
satului. 11,15 Aventura cunoașterii. 
Secretele vieții. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex. 13.05 Album duminical.
14.30 Film serial : Varianta Ome
ga. Episodul III. 15,40 Drum de 
glorii. Concurs pentru tineret de
dicat aniversării a 100 de ani de 
la cucerirea independenței de 
stat a României. 17,00 Micul 
ecran... pentru cel mici ! 17,30 
Fotbal. Transmisiuni directe al
ternative din ultima etapă a Cam
pionatului national — divizia A.
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Lumea copiilor șl muzica. 
20.25 Film artistic : Orizonturi fără 
sfîrșit. 22,10 24 de ore ; Duminica 
sportivă. 

colaborării bilaterale, re
ciproc avantajoase, în do
meniul economic, tehni- 
co-științific ți pe alte 
planuri ?RĂSPUNS: în timpul convorbirilor ce au avut loc anul trecut, între 27 și 29 august la București, am semnat acordul de colaborare economică, industrială și tehnică pe termen lung și un protocol privind colaborarea economică și comercială. Comisia mixtă, creată de cele două țări in scopul dezvoltării acestor relații, s-a întrunit recent în cea de-a treia sesiune a sa.Toate aceste contacte, în lumina documentelor semnate, au asigurat mari posibilități de lucru experților noștri. Au fost identificate foarte multe posibilități de colaborare in domeniul economic, tehnic și comercia’.. Aceste posibilități sînt deosebit de încurajatoare.Sînt sigur că această nouă vizită a Excelenței Sale președintele Nieolae Ceaușescu va da noi dimensiuni colaborării economice. comerciale și tehnice dintre cele două țări.ÎNTREBARE: Cum a- 
preciați pașii făcuți in 
direcția extinderii cola
borării interbalcanice, bi 
și multilaterale, ce consi
derați că trebuie întreprins, în continuare. pen
tru ca Balcanii să devină 
o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți ?RĂSPUNS: Turcia și-a manifestat întotdeauna dorința sa ca Balcanii să se transforme într-o zonă a păcii, destinderii și securității. Ea își dezvoltă cu precădere relațiile bilaterale cu țările din Balcani. Este speranța noastră că aceste relații bilaterale își vor dovedi utilitatea în procesul trecerii la relații multilaterale. Condițiile existente în, momentul de față sînt insă, în primul rînd, prielnice dezvoltării relațiilor bilaterale, între Turcia și România, între

Italia în ajunul
unui scrutin esențialS-a încheiat una din cele mai intense și agitate campanii e- lectorale din istoria postbelică a Italiei. Duminică și luni, 41 de milioane de alegători sînt chemați la urne pentru a decide asupra modului cum va fi guvernată în continuare țara. Dar nu este vorba de obișnuitul ritual electoral prin care are loc, temporar, reînnoirea parlamentului, încheierea vechii și debutul noii legislaturi.De data aceasta, a- legerile au o semnificație cu totul deosebită. Actuala legislatură s-a încheiat, după cum se știe, brusc, înainte de termenul normal, pe fundalul unei grave crize economice, sociale și politice. Dizolvarea parlamentului și organizarea de a- legeri anticipate au fost expresia directă a lipsei unei majorități reale, a impasului formulelor de guvernare de centru- stinga inițiate cu 13 ani in urmă, ce mențineau in afara participării la conducerea statului una din principalele forte politice ale țării — Partidul Comunist Italian. Cum consultările electorale din ultimii ani au demonstrat creșterea con

PROGRAMUL n
10,00—11,30 Matineu simfonic. 

Concertul Filarmonicii „George 
Enescu". 20,00 Reportaj de scriitor.
20.20 Publicitate. 20,25 Ora melo
manului. Concert Mozart. 21,10 Ia 
vezi-mugur-nflorește. Poezii popu
lare. 21.30 Film serial (reluare) : 
Lucas Tanner.

LUNI 21 IUNIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Familia.
19.20 1001 de seri. 10,30 Telejurnal.

S Ă P T Â MIM A T V
(19 — 25 IUNIE 1976)

20.00 Colocvii contemporane. 20,30 
Pe cărare sub un brad. Poezia 
populară și cîntecul românesc. 
20,50 Să trăim și să muncim în 
chip comunist. 21,15 Roman foile
ton : Forsyte Saga. Ultimul epi
sod : „Cîntecul lebedei". 22,10 24 
de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Mozaic vînăto- 
resc. 17,50 Film artistic : Povestiri
le Beatrice] Potter. Premieră TV. 
19,15 Publicitate. 19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20.00 Film serial 
pentru copii : Blîndul Ben (relua
re). 20,25 Teatru scurt. „Singură
tatea" de Mihai Velicikov. 21,15 
Telex. 21,20 Apa — obiect de stu
diu. Reportaj. 21,40 Mîndru-1 

Turcia și Bulgaria, între Turcia și Iugoslavia există relații foarte bune. Turcia are insă unele neînțelegeri cu Grecia. Sperăm în rezolvarea pe cale pașnică a acestor neînțelegeri.Ani de-a rinduL Balcanii au constituit un factor care a periclitat pacea. Dacă astăzi există pace în Balcar.i trebuie să știm să o prețuim. Este datoria noastră de a face ca această pace să fie cit mai trainică. Fideli Actului final al Conferinței de la Helsinki, sintem hotăriți să apărăm pacea in Europa. în întreaga lume și in zona noastră, să contribuim cu toții la crearea unor astfel de condiții incit cursul spre destindere să devină dominant.ÎNTREBARE: Ați dori 
să adresați, prin inter
mediul presei și Radiote
leviziunii române, un me
saj opiniei publice din 
țara noastră ?RĂSPUNS: Secole de-a rîn- dul. popoarele român și turc au trăit alături, au dezvoltat tradiții comune, au găsit căile unei bune cunoașteri reciproce, ale unor relații de stimă unul față de celălalt. Această apropiere istorică, aceste afinități, precum și experiența comună dobîndită au constituit o contribuție deosebită la dezvoltarea bunelor relații dintre țările noastre. Nu încape îndoială că activitatea noastră comună în slujba prosperității și fericirii națiunilor noastre se va solda cu rezultate bune într-un timp scurt. •Cred că vizita pe care stimatul om de stat Nieolae Ceaușescu o va face în țara noastră va întări prietenia dintre țările noastre și va pune în evidență noi posibilități de colaborare.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ruga să faceți cunoscute poporului român vecin și prieten urările noastre de bine, sentimentele noastre prietenești, dorința noastră de a se dezvolta în prosperitate și fericire.

tinuă a sprijinului de care se bucură P.C.I. in rîndul populației (Ia alegerile administrative de anul trecut diferența față de Democrația Creștină scăzînd la mai puțin de trei procente), problema rolului și contribuției indispensabile a comuniștilor Ia depășirea actualelor dificultăți a constituit problema centrală a vieții politice italiene din ultimul timp. In jurul acestei probleme s-a desfășurat o bătălie electorală aprinsă, din care nu au lipsit presiunile forțelor de dreapta din interior și din afară care au încercat să agite din nou sperietoarea „pericolului comunist", în ciuda faptului evident că actuala criză politică și pericolul ca ea să se perpetueze și să se agraveze și mai mult în viitor se datorează tocmai imobilismului din ultimii ani, ignorării rolului important al P.C.I.Căci întrebarea centrală care preocupă în prezent pe italieni este ce se va intîmpla cu Italia dacă ea va continua să fie condusă cu vechile metode și cu vechii oameni. Răspunzînd la această preocupare, P.C.I. s-a prezentat în campania electorală cu un program ce propune alcătuirea unui guvern de solidaritate națională, format din toate forțele democratice și populare, un guvern unitar și înnoitor din care să facă parte și comuniștii. Lipsa de eficiență și operativitate a ultimelor guverne, sublinia secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer. face necesar „un guvern care să aibă, în sfîrșit, autoritatea morală și capacitatea necesară de a conduce țara". Un asemenea guvern, care să dispună de o amplă bază de consens popular, apt să creeze din nou o at-
chipul țării mele. Program de 
muzică populară. 21,55 Arte vi
zuale.,

MARTI 22 IUNIE
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic : Unchiul meu (reluare). 11,50 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limba franceză. 17,00 Telex. 
17,05 Țara mea cu plai mănos. 
Melodii populare. 17,25 Scena. 
Emisiune de actualitate teatrală.
17,45 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,15 Mult e dul-

ce... Poetul și patria. 18,35 Tele- 
glob. Murmansk. Reportaj. 18,55 
Publicitate. 19,00 Un zbor de 
măiastră. Reportaj. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Anche
ta T. Unde am fost noi ? 20,35
Teatru TV. Mama de Karel 
Capek. 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film artistic : Tabachere 
pentru prizat. Premieră pe țară. 
21,15 Formații camerale românești.
21,40 Telex. 21,45 Să luminăm cu 
poezia planeta. Reportaj de la cea 
de a Il-a ediție a Festivalului in
ternațional de poezie de la Piatra 
Neamț (reluare). 22,05 Porta
tiv ’76.

Imperativul instaurării unei 
noi ordini economice internaționaleLa Geneva au luat sfîrșit lucrările Conferinței mondiale asupra folosirii forței de muncă, repartizării veniturilor, progresului social și diviziunii internaționale a muncii.

TINERETUL LUMII

Apartheid și violentă
Prin tematica sa, conferința a reprezentat un moment cu profunde implicații de ordin e- conomic și social, fiind prima reuniune internațională care s-a ocupat de aspectele sociale ale noii ordini economice internaționale.Convocată după cea de-a VTI-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. — care a dezbătut problemele noii ordini economice mondiale — conferința confirmă din nou ponderea majoră pe care o are astăzi problematica dezvoltării, a- tit în preocupările statelor, cit și ale instituțiilor specializate ale O.N.U.Intervențiile participanților pe marginea raportului directorului general al Biroului Internațional al Muncii, documentele finale — Declarația de principii și Planul de acțiune, adoptate la inițiativa și pe baza propunerilor ..Grupului celor 77" — au scos in evidentă necesitatea stabilirii unor strategii și politici naționale în domeniul folosirii forței de muncă corespunzătoare diverselor stadii de dezvoltare economică a statelor, care să permită crearea de noi locuri de muncă, reducerea decalajului e- conomic existent între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, precum și o mai echi

Dezvoltarea cooperării 
economice româno-cehoslovace 

PREȘEDINTELE L. STROUGAL L-A PRIMIT PE MINISTRUL ROMAN 
AL COMERȚULUI EXTERIOR SI COOPERĂRII ECONOMICE 

INTERNATIONALEPreședintele Guvernului R.S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, a primit, vineri, pe Ion Pățan, videprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale al Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, tovarășul Lubomir Strougal a transmis tovarășului Nieolae Ceaușescu, 

mosferă de încredere in cadrul națiunii, nu poate să omită participarea comuniștilor.Cu puține excepții, necesitatea unei asemenea deschideri este larg recunoscută în Italia. Astfel, Pietro Nenni, președintele Partidului Socialist, care a inaugurat odinioară colaborarea P.S.I. la guvernele de centru- stinga conduse de democrat- creștini, sublinia recent că „funcția centrului-stinga, ca oriee combinație politică intermediară, a luat sfîrșit" și că partidul său „nu mai este disponibil pentru vechea politică". La rindul său, secretarul general al P.S.I., Frfncesco de Martino, consideră necesară „participarea organică a Partidului Comunist la guvern". Partidul Republican susține necesitatea „schimbării profunde a metodelor și conținutului politicii italiene", iar Partidul Socialist- Democratic, deși mai rezervat, nu mai exclude ipoteza creării, după alegeri, a unui guvern de largă coaliție, potrivit propunerilor avansate de comuniști și socialiști.Pe poziții opuse unei asemenea coaliții se situează demo- crat-creștinii, a căror situație s-a deteriorat continuu in cursul ultimilor ani și care se pronunță pentru „un raport de tip nou" și „un acord preferențial" cu socialiștii.Formula ce se va degaja în cele din urmă va depinde de rezultatele acestui scrutin esențial. Alegătorii italieni au de ales intre continuitate și schimbare, între o formulă eșuată și una cu mari șanse de succes. Este un examen al responsabilității.
BAZIL ȘTEFAN

MIERCURI 23 IUNIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10.00 Apa — 
obiect de studiu (reluare). 10,20 
Biblioteca pentru toți : Ion Pillat. 
11,00 Tineri soliști de muzică 
populară. 11,20 Atenție la... ne
atenție. 11,40 Telex. 16,00 Tele
școală. 16,30 Curs de limba rusă. 
17,00 Fotbal. Transmisiuni directe 
din „Cupa României". 18,50 Tra
gerea pronoexpres. 18,55 Tribuna 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Reflector. 20,20 Publl-

citate. 20,30 Telecinemateca. Ciclul 
„Mari cineaști" — Charlie Chaplin. 
Goana după aur. Premieră TV.
21,45 Mozaic muzical-coregrafic. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20,20 Seară de 
balet. Pasărea de foc de Igor 
Stravinski. 21.05 Telex. 21,10 In
scripții pe celuloid. 21,40 Roman 
foileton: Forsyte Saga (reluare).

JOI 24 IUNIB

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17,05 

tabilă distribuire a veniturilor între diferitele pături sociale.In documentele conferinței se subliniază faptul că progresul social al fiecărui stat, succesul politicilor naționale privind folosirea forței de muncă pot fi asigurate 'numai în condițiile existenței unui cadru internațional propice, al instaurării păcii și înfăptuirii dezarmării generale. „Conferința — se arată în .Declarația de principii — sprijină pe deplin eforturile depuse de Adunarea Generală a. Națiunilor Unite, in special rezoluția adoptată la cea de-a VII-a sesiune extraordinară privind realizarea, in favoarea țărilor in curs de dezvoltare, de reforme internaționale in domeniul comerțului și financiar care să contribuie la crearea unei noi ordini economice internaționale".Delegația României a participat. împreună cu celelalte țări membre ale ..Grupului celor 77", la elaborarea documentelor finale, subliniind. in conformitate cu mandatul său, căile și metodele menite să ducă la utilizarea deplină a forței de muncă, la asigurarea unei repartiții echitabile a veninurilor — componente fundamentale ale instaurării unei noi ordini economice internaționale.

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj de prietenie și cele mai bune urări din partea tovarășului Gustav Husak. secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.La rîndul său. tovarășul Ion Pățan a transmis din partea tovarășului Nieolae Ceaușescu un salut prietenesc, urări de sănătate și fericire tovarășului Gustav Husak,în timpul primirii au fost discutate probleme ale adînci- rii colaborării economice, care în viitorii cinci ani se va reflecta într-o lărgire evidentă a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări. în legătură cu aceasta au fost analizate unele posibilități de extindere, în continuare, a relațiilor economice reciproc avantajoase.La primire aU fost de față Andrej Bărcak, ministrul comerțului exterior al R.S.C., și Teodor Hâș, ambasadorul României la Praga.
Phenian: porți deschise 

pentru dialogul in legătură 
cu reunificarea patriei într-o declarație dată publicității la Phenian, Kim Man Keum, președintele C.C. al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei, a relevat, în legătură cu dorința exprimată de unele personalități democratice din Coreea de Sud de • se relua — pe baze neguvema- mentale — tratativele Nord-Sud cu participarea diferitelor partide și organizații politice, că a- ceasta exprimă năzuința cercurilor respective ca dialogul să fie destinat cu adevărat reuni- ficăril patriei. Propunerea, a relevat Kim Man Keum, corespunde orientării noastre consecvente de a lărgi dialogul și a- preciem că ea poate contribui la realizarea măreței opere rie reunificare a țării.Denunțînd poziția autorităților sud-coreene care a dus la eșecul tratativelor dintre Nord și Sud, declarația subliniază că porțile nord-coreene rămîn deschise pentru dialog și dacă autoritățile din Coreea de Sud doresc cu adevărat reunificarea, ele trebuie să nu împiedice realizarea propunerii cercurilor politice și sociale sud-coreene «1 să înceteze persecuțiile împotriva personalităților democrate.

La volan. Emisiune pentru condu
cătorii auto. 17,15 Din țările so
cialiste. 17,25 Muzica. Emisiune de 
actualitate muzicală. 17,45 Enciclo
pedie pentru tineret. 18,10 Cabinet 
juridic. 18,30 Muzică și poezie.
18,45 Universitatea TV. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Mai 
aveți o întrebare ? 20,40 Ecran 
TV ’76. 21,10 Cadran economic 
mondial. 21,30 Revista literar-ar- 
tistică TV. 22,10 24 de ore.

programul n
20,00 Concertul susținut de Or

chestra simfonică a Radiotelevi
ziunii. 22,00 Aventura cunoașterii.

VINERI 25 IUNIE

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză (nivel mediu). 17.00 
Emisiune în limba germană. 18.45 
Tragerea loto. 18,55 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Partid, lumina tinereții. 20,15 Re
vista economică TV. 20,45 Publi
citate. 20,50 Film serial : Să iu
bești omul. Partea I. Premieră pe 
țară. 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică popu
lară. 17,15 Ancheta T (reluare). 
Unde am fost noi ? 17,50 Publici
tate. 17,55 Șal|-mat. 18,05 Vîrstele 
peliculei (reluare). 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Trep
tele afirmării. 20,30 Viața economi
că a Capitalei. 20,50 Muzică ușoa
ră cu Norocel Dimitriu. 21.10 
Telex. 21,15 Pagini de umor : Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea.
21,40 Seară de operetă : Voievodul 
țiganilor de Johann Strauss.

De trei zile și trei nopți continuă manifestațiile stu
denților și elevilor de culoare din Republica Sud-Afri- __*___ _
cană. Intervenția brutală a forțelor de ordine a dus la publica Sud-Ăfricană împotriva 
ciocniri violente care s-au soldat pînă la ora actuală, 
potrivit agenției de presă sud-africane 
de morți,

„Sapa“, cu 58 
peste 800 de răniți și mari pagube materiale.acestor incidente care amintește de la Sharpeville dinTeatrul singeroase, masacrul de 21 martie 1960, cind -69 de persoane au fost ucise de poliția sud-africană pentru „vina" de a fi demonstrat împotriva obligativității purtării unor acte de identitate discriminatorii pentru negri, este marele oraș-sa- telit al Johannesburgului, Soweto. Abreviere de la „South Western Townships" (aglomerări din sud-vest), Soweto are o populație de culoare de trei ori mai mare ca metropola Trans- vaalului și este de fapt un oraș- dormitor pentru africanii care se duc să muncească la Johannesburg. Cei 10 000 de elevi și studenți de culoare participant la demonstrații protestează împotriva programei de invăță- mint impuse de autoritățile rasiste de la Pretoria. Lor li s-au alăturat alte mii de demonstranți care condamnă politica segregaționistă a regimului Vorster, prin care li se impune negrilor rezidenți în Soweto să poarte un pașaport special emis pe baza unor condiții rasiste — o vechime in profesiune de 10 ani. menționarea originii tribale etc. Intervenția poliției sud- africane pentru a-i împrăștia pe demonstranți a transformat orașul intr-un adevărat cimp de bătaie. Detașamentele de poliție și unitățile militare aflate in „alerta preventivă nr. 1“ sînt

Congresul Partidului Popular Revoluționar 
Mongol și-a încheiat lucrărileVineri au luat sfîrșit lucrările Congresului al XVII-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol, la care au luat parte peste 800 de delegați. în calitate de invitați au participat delegații ale unor partide comuniste și muncitorești și u- nor mișcări de eliberare națională și democratice. Delegația Partidului Comunist Român a fost condusă de tovarășul Petre Lupu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Congresul a adoptat o rezolu- 

PE SCURT*PE  SCURT*PE  SCURT*PE  SCURT*PE  SCURT

responsabile pentru escaladarea violențelor și a numărului mor- ților și răniților, a incidentelor celor mai sîngeroase înregistrate in ultimii 16 ani și ale căror victime sint adolescenți nevino- vați. Folosind blindate și mitraliere, forțele de ordine au asediat orașul, rupîndu-1 de restul tării ; elicopterele aruncă bombe lacrimogene, intrările în oraș sînt controlate de poliție, care nu autorizează decît trecerea camioanelor militare și « ambulanțelor ; școlile și clini- cile, cu excepția spitalului pentru africani de la Baraqwanath. au fost închise, iar transporturile publice blocate ; focuri de armă se aud sporadic în diverse cartiere, flăcările mistuie clădirile administrației locale, ale birourilor de închiriere.Incidentele de la Soweto n-au rămas fără ecou : ele s-au extins în cartiere din Johannesburg ca Phefeni, în alte localități apropiate locuite de negri sau metiși ca Kempton Park și Lenasia. Peste 500 de studenți albi de la Universitatea Witwa- tersrand din Johannesburg, considerată de agenția FRANCE PRESSE ca „bastion al opoziției studențești față de guvernul rasist" și-au manifestat solidaritatea cu colegii lor de culoare. Ei s-au îndreptat spre centrul orașului transportind sicrie de carton vopsit în negru și pur- tind pancarte pe care scria : „de 

tie care aprobă linia politică și activitatea practică a Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, raportul de activitate al C.C. al P.P.R.M. Au fost adoptate, de asemenea, modificări și completări la statutul partidului.Congresul a aprobat „Orientările principale ale dezvoltării e- conontiei naționale și a culturii R.P. Mongole în perioada 1976— 1980".Au . fost alese noul Comitet Central și Comisia centrală de revizie.în prima plenară a Comitetului Central, Jumjaaghiin Țe- der.bal a fost reales prim-setre- tar al C.C. al P.P.R.M.Au fost aleși membri ai Biroului Politic al C.C. alP.P.R.M. : J. Țedenbal, J. Bat- munh. N. Jagvaral, S: Jalan- A]av, N. Luvsanravdan, D.Maidar. D. Molomjamț, T.Ragcia, iar ca membri suple- anți : B. Altangherel șl D.Gombojav. Secretari ai C.C. au fost aleși : D. Gombojav, N. Jâgvaral, S. Jalan-Ajav, D. Molomjamț, S. Sosorbaram.
Primul ministru norvegian, Odvar Nordli, a declarat în parlament că Norvegia va lansa o acțiune internațională în rîndurile statelor industrializate occidentale pentru promovarea cooperării economice cu țările în curs de dezvoltare și facilitarea dezvoltării economice a acestora. Guvernul norvegian a arătat premierul — consideră continuarea și intensificarea dialogului constructiv cu țările în curs de dezvoltare și începerea de negocieri privind cooperarea reciprocă în domeniile economic și comercial drept sarcini prioritare ale națiunilor dezvoltate.

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT 
SIRIANO-FRANCEZEPreședintele Siriei, Hafez El- Assad, care se află la Paris
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• EXPERIMENT EȘUAT CU ȘOIMI DRESAȚI. Deoarece 
pescărușii pun în primejdie zborurile avioanelor cu reacție în 
zona aeroportului marelui oraș australian Sydney, autoritățile de 
resort locale au inițiat recent un experiment constînd în folo
sirea șoimilor dresați pentru îndepărtarea respectivelor păsări, ce 
pot provoca adevărate catastrofe în' cazul în care sînt aspirate 
de motoarele aeronavelor. Oficialitățile au anunțat însă că ex
perimentul a eșuat, șoimii dovedindurse incapabili să alunge din 
zona aeroportului miile de pescăruși care 6 survolează zilnic. 
• CUIE CONTRA HOȚILOR. Un' automobilist din Berlinul occi
dentala' inventat un sistem antifurt simplu și eficace. El a 
plasat pe scaunul șoferului, sub o cuvertură, o planșetă cu cuie 
ascuțite, care ar crea probleme și unui fachir antrenat, darmite 
unui hoț grăbit și neatent. Așa s-^a și întîmplat, acum cîteva 
zile, cînd poliția a fost atrasă de urletele unui hoț care voia să 
fure mașina și a căzut în cursă • AVALANȘA UCIGAȘĂ. Doi 
tineri alpiniști din Cortina d’Ampezzo, care participau la o ex
pediție pe muntele Huaicaran din Peru și transportau material 
pentru o tabără de altitudine, au fost surprinși de o avalanșă și 
antrenați în abisuri. Restul expediției și-a abandonat proiectul 
în-semn de doliu O FETIȚELE CARE TRĂIAU IN SELEUCIA ÎN 
SECOLUL AL DOILEA ÎNAINTEA EREI NOASTRE se jucau 
cu păpuși din pămînt ars cu membre articulate și mobile atașate 
de corp prin fibre vegetale suple, foarte asemănătoare păpușilor 
din secolul XX — a anunțat la Roma profesorul Invernizzi în 
urma descoperirilor arheologice efectuate.-de., echipa sa în Irak 
Seleucia, situată pe malurile Tigrului, aproape de Babilon, a 
devenit în anul 140 e.n. reședința regilor perși și era considerată 
una dintre cele mai importante metropole ale orientului antic 
ț AU REApARUT PIRAȚII. în apropiere de Singapore, Malaye- 
sia și Indonezia au reapărut pirații. Ei și-au ales ca victime 
îndeosebi navele pescărești și folosesc vedete rapide bine înar
mate, obligîndu-i pe cei atacați, sub amenințarea mitralierelor, 
să le predea tot ce au de valoare la bordul navelor lor. Folo- 
sindu-se de avantajul vitezei pe care o degajă navele lor. pirații 
scapă de sub urmărirea vaselor de patrulare ale poliției. Toate 
încercările de depistare și prindere a piraților au rămas, deo
camdată. zadarnice ® MARELE PREMIU PENTRU LITERATURA 
AL ACADEMIEI FRANCEZE PE ANUL 1976 a fost decernat, joi, 
scriitorului Jose Cabanis pentru ansamblul operei sale. în vîrstfi 
de 54 de ani, Jose Cabanis este romancier, istoric și eseist.

ee ucidețl copiii î — el sînt viitorul". Poliția a intervenit cu bastoane, rănind șase demonstranți. Studenții de la Capetown an anunțat că vor organiza o mare manifestație de solidaritate. Intensitatea opoziției majorității de culoare din Rc- politicii de apartheid a regimului Vorster cunoaște cote tot mai inalte în prezent, cind parlamentul dezbate legislația privind stabilirea unor „state negre independente" in interiorul granițelor R.S.A. (se urmărește crearea a 8—10 „bantustane", zone tribale prin care majoritatea africană să fie definitiv și deplin izolată de centrele puterii).Opinia publică mondială, forțele progresiste de pretutindeni condamnă noile tentative ale apartheidului de a impune politica bitei în fața revendicărilor legitime ale tinerilor și celorlalți oameni de culoare din Africa de Sud. Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, sublinia că tulburările din Soweto scot incă o dată in eviden-ji tă „necesitatea de a se pune păt politicii de apartheid și dis» criminare rasială", iar comitetul special al O.N.U. împotriva apartheidului, ca și cel al decolonizării condamnă „represiunea inumană" de la Soweto și „stigmatizează noua crimă a regimului Vorster". Pe de altă parte, un purtător de cuvînt al Foreign Office-ului a declarat că guvernul britanic a primit cu „mare neliniște" informațiile privind evenimentele din Africa de Sud, iar premierul suedez Olof Palme a afirmat că „acțiunea poliției sud-africane de a deschide focul asupra unei manifestații pașnice de copii este expresia atroce a brutalității unei societăți nedrepte". .
DOINA TOPOR

Ședința Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru 

construcții de mașiniRecent, a avut loc la Brno (R.S.C.) ședința a 70-a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru construcții de mâșini.La ședință au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și delegația Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în calitate de observator a luat parte reprezentantul Republicii Democrate Vietnam.Comisia a examinat stadiul specializării și cooperării internaționale in producție in unele ramuri ale construcțiilor dc A. mașini și tipuri de produse in țările membre ale C.A.E.R., raportul privind activitatea organizațiilor economice internaționale ale țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul construcțiilor de mașini, -colaborarea multilaterală în domeniul construcțiilor de mașini pentru industria chimică, precum și alte probleme legate de adincirea cooperării și' specializării în a- cest domeniu.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
într-0 vizită oficială, a avut vineri o nouă rundă de convorbiri cu președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing. Problema centrală abordată cu acest prilej — informează agențiile de presă — a fost evoluția situației din Orientul Apropiat.în cadrul convorbirilor au mai fost examinate o serie de chestiuni referitoare la relațiile de prietenie și cooperare dintre Franța și Siria.• UN AL TREILEA PROCES a fost angajat împotriva Măriei Estela Martinez de Peron, fost președinte al Argentinei, ca și împotriva mai multor colaboratori ai săi, acuzați de „gestionare ilegală a fondurilor de stat". Noua procedură judiciară a fost angajată de către judecătorul federal Rafael Sarmiento.
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