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Întîmpinat cu vibrante manifestări de stimă și recunoștință, 
cu sentimente de adîncă dragoste și prețuire

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU 

ÎN JUDEȚUL HARGHITA
Cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, a făcut, în cursul zilei de marți, o 
vizită de lucru în județul Harghita. împreună cu secretarul general al partidu
lui s-au aflat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii llie Verdeț, losif Banc,

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor orașului Miercurea 
Ciuc și județului Harghita un 
călduros salut și cele mai 
bune urări din partea Comite
tului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat și guver
nului, precum și din partea 
mea. (Aplauze * puternice ; 
se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Ne aflăm în județul dum
neavoastră într-o vizită de lu
cru. Dorim să vedem cum s-a 
trecut la realizarea noului 
plan cincinal, cum se acțio
nează pentru îndeplinirea sar
cinilor mari ce revin județului 
Harghita din programul de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre.

Știu că ați încheiat cincina
lul trecut cu rezultate bune. 
Ați obținut o dezvoltare pu
ternică a industriei ; s-a dez
voltat, de asemenea, agricul
tura. s-au construit multe lo
cuințe și alte edificii social- 
culturale. în această activitate 
pentru realizarea cincinalului 
trecut, alături de întregul po
por, și oamenii muncii din 
Harghita — români, maghiari 
și de alte naționalități — au 
adus o contribuție activă și 
importantă. Pentru toate a- 
cestea, doresc să vă adresez 
cele mai calde felicitări I 
(Aplauze puternice, urale. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Sint cunoscute hotăririle 
Congresului al XI-lea, progra
mul de dezvoltare economică 
și socială a patriei noastre. In 
acest cadru și județului Har
ghita îi revin sarcini mari. Va 
trebui să se realizeze din nou, 
și în acest cincinal, o dublare 
a producției industriale a ju
dețului. In felul acesta, Har
ghita va realiza o producție de 
aproape 12 miliarde lei, înscri- 
indu-se printre județele cu o 
producție pe locuitor destul de 
dezvoltată.

Va trebui să fie realizat un 
mare volum de investiții, vor 
intra în producție noi capaci
tăți. Printre altele, județul 
Harghita, sau mai bine-zis 
orașul Miercurea Ciuc, va de
veni unul din centrele pro
ducătoare de tractoare. In 
acest an s-au produs pîriă 
acum 50 de tractoare și 

se vor mai realiza citeva 
sute pînă la sfîrșitul anului. 
Anul viitor va trebui să pro
duceți cel puțin 2 000—2 500 de 
tractoare (Aplauze Îndelunga
te, urale), iar în anul 1980 va 
trebui să realizați 10 000 de 
tractoare — de două ori mai 
mult decît existau în Româ
nia, in 1938. Tată de ce spun 
că Harghita va deveni, in
tr-adevăr, un centru puternic 
al producției de tractoare. 
Sper că aceste tractoare vor 
fi și de bună calitate. Doresc 
să adresez felicitări colectivu
lui de muncitori și ingineri de 
la întreprinderea de tractoare 
Harghita și să-i urez să reali
zeze în cele mai bune condi- 
țiuni acest minunat program 
de industrializare a Harghi
tei î (Aplauze puternice; urale. 
Se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R. !• ).

Desigur, in județ, ca și în 
orașul Miercurea Ciuc, se vor 
construi și alte întreprinderi. 
Toate acestea vor asigura 
realizarea unei producții — 
cum am arătat — de circa 12 
miliarde lei. Pentru îndepli
nirea în bune condiții a aces
tui vast program de dezvolta
re rapidă a industriei se im
pun măsuri serioase din partea 
comitetului județean de partid, 
a comitetului orășenesc și a 
celorlalte organe și organiza
ții de partid din județ, a tu
turor comuniștilor și, împreu
nă cu ei. a tuturor oamenilor 
muncii. Trebuie desfășurată o 
activitate intensă, din partea 
tuturor locuitorilor, pentru a 
asigura ca acest program de 
dezvoltare să fie realizat în 
cele mai bune condiții. In 
acest fel. Harghita va aduce o 
contribuție tot mai importantă 
la realizarea Directivelor Con
gresului al XI-lea al partidu
lui de dezvoltare economico- 
socială in ritm intens a patriei 
noastre.

Știu că pe primele 9 luni din 
acest an ați realizat cu succes 
planul, obținind chiar o depă
șire. De aceea sint-convins că 
veți îndeplini planul pe acest 
an în bune condiții, că veți 
face totul pentru a realiza cu 
succes planul cincinal.

Doresc să vă adresez feli
citări pentru rezultatele obți
nute pe cele nouă luni din a- 
cest an. și urarea de a înde
plini in cele mai bune condi
ții planul pe 1976 și pe între

gul cincinal. (Aplauze puter
nice, îndelungate. Se scandea
ză ; „Ceaușescu — P.C.R. !“).

In același timp va trebui să 
se asigure o dezvoltare mai in
tensă a agriculturii, mai cu 
seamă a sectorului zootehnic, 
ținind seama de condițiunile 
prielnice care există în județ. 
S-au realizat și aici unele re
zultate pozitive in acest an. Se 
pare că recolta va fi la nive
lul pianului. Se creează, deci, 
condiții ca și in agricultură să 
puteți realiza cincinalul din 
toate punctele de vedere, fn 
felul acesta, județul Harghita 
va putea aduce o contribuție 
mai însemnată decît în trecut 
la eforturile generale pe care 
Ic facem pentru a dezvolta 
intr-un ritm mai rapid agri
cultura patriei noastre, in ve
derea asigurării unei producții 
agricole tot mai mari, a satis
facerii în condiții din ce in ce 
mai bune a cerințelor popu
lației de produse agro-indus- 
triale.

Doresc să adresez și coope
ratorilor, țărănimii din județ, 
felicitări pentru rezultatele 
obținute, precum și urarea de 
a obține rezultate tot mai 
bune, de a-și îndeplini cu 
succes planul pe acest cinci
nal ! (Aplauze puternice, urale).

Este evident că o asemenea 
dezvoltare a activității econo
mice. industrial-agrare. cere și 
pregătirea corespunzătoare a 
cadrelor pentru toate domenii
le. Tocmai de aceea. Comitetul 
Central al partidului a hotărit 
ca. pe lingă dezvoltarea licee
lor și școlilor profesionale, să 
funcționeze aici și o secție de 
subingineri. Prin aceasta ora
șul Miercurea Ciuc și județul 
Harghita se înscriu printre 
centrele cu învâțămint supe
rior. Sper că acest lucru va 
exercita o puternică influență 
atit in ce privește asigurarea 
pregătirii cadrelor necesare, 
cit și in ridicarea generală a 
nivelului cultural, a gradului 
de pregătire in toate dome
niile. (Aplauze puternice ; se 
scandează : .Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

După cum este cunoscut, tot 
ceea ce realizăm in patria 
noastră este destinat dezvoltă
rii generale a țării, creșterii 
bogăției naționale, ridicării 
continue a bunăstării materia
le și spirituale a întregului po
por — țelul suprem al parti- 

dului nostru comunist, esența 
însăși a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care 
o edificăm cu succes in Româ
nia. (Aplauze puternice; urale. 
Se scandează : «Ceaușescu — 
P.C.R, „Ceaușescu și po
porul !“).

In județul Harghita și în o- 
rașul Miercurea Ciuc s-au con
struit multe locuințe. Dealtfel, 
orașul Miercurea Ciuc începe 
sâ capete o înfățișare tot mai 
modernă. In acest cincinal se 
vor construi aici circa 6 000 a- 
partamente. dar, pe baza re
centelor hotâriri ale Comitetu
lui Politic Executiv de a mai 
construi pe țară incă 100 000 
apartamente din economiile ce 
le vom realiza la investiții, 
probabil câ vom mai aloca și 
județului Harghita și deci și 
orașului Miercurea Ciuc fon
duri pentru alte 3 000—1 000 a- 
partamente. (Aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“). Vor trebui luate 
toate măsurile pentru realiza
rea în cele mai bune condiți- 
uni și în întregime a acestui 
volum destul de mare de locu
ințe și de alte așezăminte so- 
cial-culturale, inclusiv Casa de 
cultură ce se va construi în a- 
cest cincinal — ceea ce cere 
eforturi mari. Referindu-mă 
la orașul Miercurea Ciuc, va 
trebui, totodată, să punem la 
punct sistematizarea, pentru că 
realizarea a 6 000—7 000 de a

TEMEIURILE DRAGOSTEI SI RECUNOȘTINȚEI
• » »

• înscrierea definitivă a Harghitei pe orbita unei puternice indus
trializări, dezvoltarea generală pe care o cunoaște acest coif de tară 
constituie o grăitoare mărturie a justeței politicii naționale marxist- 
leniniste a partidului nostru, a consecventei cu care se urmărește repar
tizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării și 
asigurarea, pe această bază, a realei și deplinei egalități în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii din patria noastră.

• întreprinderea noastră de piese auto și tractoare — este, după 
cum știți, foarte tinără. Construirea ei pe meleagurile harghitene a fost 
hotărîtă cu prilejul vizitei de lucru cu care dumneavoastră, iubite to
varășe secretar general, ați onorat județul nostru în anul 1971.

Din cuvintul partid panfilor

• începutul acestui an școlar a marcat un eveniment de o excepțio- 
nală însemnătate pentru orașul nostru, și anume înscrierea sa în rîndul 
orașelor cu institute de învătămint superior.

• Avem astăzi locuințe noi, confortabile. Pentru copiii noștri au 
fost construite creșe și cămine. Au fost create toate condițiile pentru ca 
noi, femeile, indiferent de naționalitate, să ne îndeplinim rolul însemnat 
pe care îl avem în societate.

• Dacă acum 10 ani în Miercurea Ciuc funcționa un singur liceu, în 
prezent profilul învătămîntului s-a lărgit, cuprinzînd două licee indus
triale, două licee teoretice și, începînd cu acest an, o secție de subingineri. 
A fost creată astfel baza necesară formării și pregătirii forței de muncă 
calificate, impusă de dezvoltarea economică a județului.

la adunarea populară din Miercurea Ciuc
(Reportajul'Vizitei*și al adunării în pagina a 3-a)

partamente înseamnă de fapt 
construcția unui oraș nou. 
Să facem in așa fel incit, in 
1980. orașul Miercurea Ciuc să 
fie un oraș modern, sâ consti
tuie. intr-adevăr, o fală a 
secuimii î (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !*).

In același timp va trebui să 
ne preocupăm și de dezvolta
rea orașului Odorheiu Secu
iesc. a celorlalte orașe din 
Harghita, incit, pe ansamblu, 
județul să se transforme în în
tregime in mod radical prin 
construcția unui mare număr 
de apartamente, in acest cin
cinal.

Iată deci că programul de 
ridicare a nivelului de trai se 
materializează începînd cu 
locuințele. Desigur, vor crește 
și veniturile oamenilor muncii 
cu circa 20 la sută — după 
cum cunoașteți din hotăririle 
Congresului ai XI-lea al parti
dului. Va trebui să luăm toa
te măsurile pentru ca. intr-a
devăr, produsele sa fie de mai 
bună calitate spre a face față 
cerințelor și exigențelor cres- 
cinde ale constructorilor socia
lismului, care, făurind socie
tatea socialistă multilateral 
dezvoltată, vor să aibă condi
ții tot mai bune de trai, de 
cultură, să ducă o viață mai 
civilizată, mai demnă ! (Urale

(Continuare în pag. a Ill-a)

ieri, la miercureaciuc: o impresionantă demonstrație a unității trainice de gînd și simțire 
a tuturor locuitorilor acestor meleaguri în jurul partidului, al secretarului său general

Fotografiile : O. PLECAN si AGERPRES
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La întreprinderea de piese auto și tractoare

secretarului său 
lor 

internă 
partidului și 

a hotărîrii 
de a face 

traduce în 
programului

politica 
a 

nostru,

Din adincul inimii, 
vibrante manifestări de 
dragoste fi recunoștință 

Vizita, consacrată examinării 
modului în care colectivele de 
muncă din această zonă a tării 
au trecut la înfăptuirea sarcini
lor ce le revin pentru acest cin
cinal, s-a transformat, prin căl
dura și entuziasmul primirii pe 
care au făcut-o locuitorii Har
ghitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu într-o impresionantă 
demonstrație a unității trainice 
de gînd și simțire a tuturor lo
cuitorilor acestor meleaguri •*- 
români, maghiari — în jurul 
partidului, al 
general, a atașamentului 
profund la 
și externă 
statului 
lor nestrămutate 
totul pentru a 
viață prevederile . „
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate pe 
pămintul patriei noastre — Re
publica Socialistă România.

Numărîndu-se in trecut prin
tre zonele considerate, pe bună 
dreptate, printre cele mai îna
poiate din țară, județul Har
ghita. locuit dintotdeauna de 
români și secui, s-a înscris 
astăzi printre regiunile cu o 
impetuoasă dezvoltare econo- 
mico-socială, caracteristică pre
zentului nostru socialist.

Din dialogul de lucru al se
cretarului general al partidului 
cu oamenii muncii din Miercu
rea Ciuc s-a desprins cu putere 
atenția acordată realizării în 
cele mai bune condițiuni a obi
ectivelor economice ale noului 
cincinal.

Locuitorii acestei străvechi 
așezări din frumoasa depresiu
ne din mijlocul Carpaților, ro
mâni și maghiari, virstnici și 
tineri, bărbați și femei, au ți
nut să fie prezenți, cu toții, la 
această nouă întîlnire cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru a-i mulțumi, cu toată dra
gostea și stima pe care i-o 
poartă, pentru grija sa stator
nică față de dezvoltarea econo
mică și spirituală a fiecărui 
județ în parte și, în acest con
text. a orașelor și comunelor 
harghitene. Ei âu dat expresie 
bucuriei de a-1 vedea în mijlocul 
lor pe 
Ceaușescu, 
cuvinte de bun venit, manifes- 
tîndu-și din adincul inimii 
cunoștința fierbinte pentru 
ceea ce secretarul general 
partidului a făcut și face pentru 
progresul și prosperitatea jude
țului, a întregii noastre patrii. 
România socialistă.

La aterizarea elicopterului 
prezidențial. întregul stadion al 
orașului. împodobit sărbătorește, 
freamătă de bucurie. Mulțimea 
îl salută cu nestăvilit entuziasm 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu urale și ovații nesfîrșite, 
scandînd îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul Pe mari pancarte sint 
înscrise, în limbile română și 
maghiară, urările : ..Oamenii 
muncii români și maghiari vă 

tovarășul Nicolae 
adresîndu-i calde

re- 
tot 
al

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmart din pag. I)

puternice, aplauze îndelun
gate).

Toate acestea fac parte din 
politica partidului nostru de 
dezvoltare a tuturor județelor 
și zonelor țării. După cum este 
cunoscut, vrem ca in 1980 să 
nu mai avem nici un județ cu 
o producție industrială mai 
mică de 10 miliarde lei. A- 
ceasta va cere eforturi mari 
din partea tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră. Dar, 
la fel ca in Harghita, și în ce
lelalte județe, oamenii muncii 
au trecut cu hotărîre la în
făptuirea noului cincinal. Pe 
țară, planul pe 9 luni in in
dustrie s-a realizat cu o depă
șire de circa 8 miliarde lei, 
ceea ce înseamnă că am luat un 
avans bun, că vom realiza 
cu succes sarcinile pe primul 
an al cincinalului și că ne 
creăm astfel o bază pentru a 
obține și în acest cincinal de
pășirea prevederilor stabilite 
de Congresul al Xl-lea. (A- 
plauze și urale îndelungate).

în ce privește județul Har
ghita. doresc să arăt că această 
dezvoltare se înscrie și in pre
ocuparea de a asigura înfăp
tuirea consecventă a politicii 
naționale a partidului nostru, 
de a asigura condiții de muncă 
și de viață egale pentru toți 
cetățenii patriei, fără deose
bire de naționalitate. Așa cum 
am mai spus, chiar aici la 
Harghita, cu cîțiva ani în 
urmă, nu se poate vorbi de o

La încheierea acestei noi vi
zite de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Miercurea 
Ciuc, în piața orașului a avut 
loc o impresionantă adunare 
populară la care au luat parte 
mii de oameni ai muncii, din 
întreprinderi și instituții, de pe 
șantierele de construcții, e- 
levi și studenti. Clădirile ce 
încadrează piața erau pavoazate 
sărbătorește cu steaguri roșii și 
tricolore, cu lozinci în limbile 
română și maghiară, prin care 
se exprimă hotărîrea comună, 
nestrămutată, a locuitorilor din 
această parte a țării ca, in 
deplină unitate și frăție, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, să transpună în viață 
vastul program de ridicare a 
României pe noi culmi de civi
lizație și progres.

Ora 12,30. Miile de cetățeni ce 
umplu incinta pieței scandează 
..Ceaușescu-P.C.R. „Trăiască 
Partidul Comunist Român !“, în 
momentul în care apar la tribu
nă secretarul general al partidu
lui, împreună cu ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat.

Deschizînd adunarea populară, 
tovarășul Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., a 

primesc cu deosebită dragoste 
și bucurie, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu „Trăiască 
unitatea și frăția dintre oame
nii muncii români și cei apar- 
ținînd naționalităților conlocui
toare !“.

Venit în întîmpinare. împre
ună cu alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, tovarășul Ludovic Faze- 
kas, prim-secretar al Comitetu
lui județean al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, adresează secretaru
lui general al partidului, în nu
mele tuturor cetățenilor Har
ghitei, călduroase urări de bun 
venit.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Este intonat Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România. Un grup de localnici, 
imbrăcați în frumoase straie 
populare specifice acestor me
leaguri, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să guste din 
pîinea ospitalității, ain ploști- 
le cu vin. Pionieri, îmbujorați 
de emoție, oferă buchete de 
flori.

De la stadion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îndrep
tat, intr-o mașină deschisă. în
soțiți de aclamațiile și ovațiile 
ce nu contenesc ale mulțimii, 
spre obiectivele înscrise pe iti
nerarul acestei vizite. Pe 
traseu, în centrul orașului, are 
loc un moment simbolic, care 
caracterizează întreaga atmo
sferă a acestei vizite de lucru. 
Invitați de un grup de tineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
prind intr-o horă a unității și 
frăției tuturor celor care tră
iesc pe aceste meleaguri româ
nești.
întreprinderea de utilaje 

și piese de schimb 
pentru industrializarea 

lemnului:
Un prim reper pe noua 
și moderna platformă 
industrială a orașului 

Miercurea Ciuc, expresie 
elocventă a politicii 
înțelepte a partidului 

de dezvoltare 
armonioasă a țării

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului începe 
în cea mai mare și tînără plat
formă industrială a orașului 
Miercurea Ciuc.

Roadele politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru de 
industrializare socialistă a țării 
se oglindesc și aici unde, 
doar pe parcursul cincinalului 
trecut, au fost înălțate și .puse 
în funcțiune, intre alte obiec
tive economice, întreprinderea 
de utilaje și piese de schimbpen- 
tru industrializarea lemnuliii, o 
fabrică de mobilă, una de 

adevărată egalitate in drepturi 
acolo unde nu sint condiții 
egale de muncă și de viață. 
Tocmai aceste principii de 
bază le realizează in viață 
societatea noastră socialistă, 
asigurind tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, nu numai dreptul 
la muncă, dar și baza pentru a 
putea munci, condițiuni egale 
de viață, de învățătură. Aceas
ta asigură ca, intr-adevăr, po
porul nostru, de aproape 22 
de milioane, să ducă o viață 
tot mai demnă, să se înscrie 
in rindul națiunilor cu o ci
vilizație tot mai dezvoltată! 
(Aplauze puternice; urale 
îndelungate; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

După cum vă este cunoscut, 
partidul nostru acordă o mare 
atenție și activității politico- 
educative, de formare a omu
lui nou, constructor al socia
lismului. In această direcție. 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste a elaborat, 
pe baza hotăririlor Congresu
lui al Xl-lea, un vast program 
de activitate politică, educa
tivă și culturală, iar, recent. 
Comitetul Politic Executiv a 
aprobat un program concret 
de măsuri. In acest program 
un loc central il ocupă festi
valul „Cintarea României”. 
Acest festival va trebui să 
prilejuiască o largă mani
festare populară a creatori
lor, a forței poporului nos
tru, care, muncind, făureș
te, totodată, nu numai bunuri 

adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un fierbinte salut, ex- 
primind nemărginita bucurie pe 
care o trăiesc toți locuitorii a- 
cestor străvechi meleaguri ale 
patriei — români, maghiari și de 
alte naționalități — de a primi 
din nou în mijlocul lor pe cel 
mai iubit fiu al poporului nos
tru.

Prezentând dezvoltarea multi
laterală pe care o cunoaște azi 
județul Harghita, obiectivele 
acestui cincinal a căror înfăp
tuire mobilizează energia tutu
ror oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri, vorbitorul a 
spus in încheiere : Vă încredin
țăm că întotdeauna comuniștii, 
toți oamenii muncii harghiteni, 
români și maghiari, vor urma 
cu consecvență și fermitate cu- 
vintul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, că se vor situa 
în primele rînduri ale luptei 
pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, spre binele poporului și 
înflorirea patriei noastre dragi. 
România socialistă.

Au luat apoi cuvîntul Ștefan 
Szakacs, directorul întreprinde
rii de piese auto și tractoare, 
Gheorgbe Știrbu, student din 

plăci aglomerate din lemn. 
S-au creat astfel condiții pen
tru a se pune în valoare una 
dintre cele mai însemnate bo
gății naturale ale acestor me
leaguri — lemnul — de a in
clude în nomenclatorul de pro
fesii activități noi, neîntîlnite 
in istoria ținutului.

Prima unitate vizitată de 
secretarul general al partidu-- 
lui : întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb pentru indus
trializarea lemnului.

La intrarea in întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați de ministrul eco- , 
nomiei forestiere și materiale
lor de construcție. Vasile Pati- 
lineț, de directorul întreprin
derii, loan Lukacs, de repre
zentanți ai muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor.

Secretarul general al partidu
lui, ceilalți tovarăși din condu,- 
cerea de partid și de stat sînt 
informați despre drumul scurț, 
dar bogat în realizări, parcurs 
de întreprinderea vizitată. Crea
rea acestei prime unități con
structoare de mașini din 
județul Harghita este le
gată de preocuparea con
stantă a partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a se va
lorifica superior sursele de ma
terii prime prin folosirea largă 
a mecanizării și tehnologiilor 
moderne.

întreprinderea de 
prelucrarea lemnului: 
încă din primul an 

de activitate — produse 
competitive 

pe plan mondial
Se vizitează in continuare 

întreprinderea de prelucrarea 
lemnului de pe aceeași plat
formă. Directorul întreprinde
rii, Valentin Mincsor, prezintă 
activitatea colectivului acestei 
întreprinderi. care, încă din 
primul an de activitate, a ob
ținut rezultate ce s-au dove
dit competitive, mobila produsă 
aici fiind solicitată la export 
în peste 10 țări. Secretarul ge
neral al partidului este infor
mat despre preocupările colec
tivului in direcția folosirii cu 
eficiență sporită a masei lem
noase. Se raportează că în a- 
ceastă direcție s-a obținut o 
bogată gamă de produse din 
lemn cu grad ridicat de indus
trializare. Apreciind aceste rea
lizări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se acțio
neze In continuare pentru uti
lizarea cit mai judicioasă a 
materiei prime, pentru o di
mensionare corespunzătoare a 
materialului folosit în avanta
jul realizării de mobilă ușoară 
și totodată durabilă.

Coloana oficială străbate, a- 
poi, principalele străzi ale ora
șului, îndreptîndu-se spre cea 
de-a doua mare platformă, con
turată în zona estică a locali
tății.

materiale, dar și spirituale, 
participă activ la dezvol
tarea activității cultural-ar- 
tlstice in toate domeniile. 
Sînt convins că Harghita va 
ocupa un Ioc de cinste în a- 
ceastă mare întrecere in do
meniul culturii, ce se va des
fășura din 2 in 2 ani în țara 
noastră, și care va începe anul 
viitor. Iată de ce trebuie să 
începeți de pe acum să vă 
pregătiți temeinic, să desfă- 
șurați activitatea in comune, 
in întreprinderi, în scoli. Să 
facem in așa fel incit să nu 
existe comună. întreprindere, 
școală, instituție fără forma
țiuni cultural-artistice ! Numai 
așa vă veți putea prezenta cu 
rezultate bune, veți putea 
concura Ia un Ioc de frunte. 
Desigur, în țară sînt 39 de ju
dețe, plus Bucureștiul, între
cerea va fi strînsă și va 
ciștiga — așa cum se în
tâmplă întotdeauna — cel care 
se va prezenta mai bine. Eu 
aș dori ca și Harghita să se 
prezinte cit mai bine la acest 
mare festival al patriei noas
tre socialiste ! (Aplauze ; urale 
îndelungate).

In ce privește preocupările 
partidului și statului nostru 
pe plan internațional, ele 
izvorăsc, de asemenea, din di
rectivele Congresului al
Xl-lea. Se poate spune că 
evenimentele care s-au petre
cut în perioada ce a trecut de 
la Congres, demonstrează cu 
putere justețea orientărilor 
stabilite, a aprecierilor parti
dului nostru. In lume se pro

prima promoție de subingineri 
a orașului Miercurea-Ciuc. Ma
ria Crețu, muncitoare la între
prinderea de tricotaje, Ernest 
Eigel, directorul Liceului nr. 1, 
care au exprimat hotărîrea lo
cuitorilor orașului Miercurea-

In uralele mulțimii, ia apoi 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general . ,_____ ________ _________
repetate rînduri cu puternice aplauze, cu urale și ovații, harghite- 
nii reafirmindu-și încrederea deplină in partid și secretarul său ge
neral, hotărîrea lor de a merge neabătut pe calea arătată de partid 
— calea socialismului și comunismului, a fericirii întregului popor. 
Ei și-au exprimat, totodată, voința fermă de a transpune in viață 
îndemnurile mobilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a 
munci cu tot elanul pentru înflorirea județului lor, a patriei socia
liste.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru cuvintele și in
dicațiile date și cu această oca
zie, tovarășul Ludovic Fazekas a 
asigurat că acestea vor constitui 
un adevărat program de activi
tate pentru a munci mai bine, 
mai cu spor și mai eficient în 
toate domeniile de activitate.

Vă dorim — a spus vorbitorul 
— din toată inima mulți ani de 
viață și putere de muncă, spre 
binele națiunii noastre socialis
te. pentru a ne conduce cu 
fermitatea și cutezanța ce vă 
caracterizează spre viitorul co
munist al patriei.

In piață răsună din nou acla

Din mașina deschisă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund 
cu prietenie la călduroasa ma
nifestare de dragoste pe care 
le-o fac locuitorii orașului 
Miercurea-Ciuc.

întreprinderea de piese 
auto și tractoare :

Angajare fermă a tuturor 
forțelor de muncă și 

creație din perspectiva 
cincinalului revoluției 

tehnico-științifice
La cel de-al treilea obiectiv al 

vizitei — întreprinderea de pie
se auto și tractoare, — secreta
rul general al partidului, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, sînt întîmpi
nați de ministrul construcțiilor 
de mașini, loan Avram, direc
torul Centralei de tractoare și 
mașini agricole, Vasile Sechel, 
și directorul unității, Ștefan 
Szakacs.

Tinără, ca dealtfel aproape 
toată industria orașului Miercu
rea-Ciuc și a județului Harghi
ta, întreprinderea se află încă 
în primul an de activitate. Con
strucția acestei noi unități a in
dustriei noastre constructoare de 
mașini, chemată să pună în,va
loare, la dimensiunile și nivelul 
de calificare al unei producții 
de înaltă tehnicitate, cunoscuta 
hărnicie a localnicilor, a fost ho- 
tărîtă de secretarul general al 
partidului, cu prilejul uneia din 
precedentele sale vizite de lucru 
pe aceste meleaguri.

Gazdele relevă, cu satis
facție, că se simt puternic mobi
lizați de încrederea pe care o 
manifestă în forța lor creatoare 
însuși secretarul general al 
partidului, care a dispus ca, 
în cadrul programului de 
sporire și diversificare a pro
ducției de mașini agrico
le. tînăra unitate harghitea- 
nă să se reprofileze pe fabrica
rea tractoarelor cu șenile. Este 
o sarcină pe care colectivul în
treprinderii o va îndeplini cu 
cinste — arată gazdele. I se 
prezintă tovarășului Nicolae 
Ceăușescu. la capătul benzii 
de montaj. tractorul care 
poartă numărul 50.

Apreciind rezultatele constata
te in cursul acestui popas, to
varășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat călduroase felicitări co
lectivului de muncă de la 
I.P.A.T. — Miercurea Ciuc. în
soțite de urarea de a-și înde
plini și pe viitor în condiții cit 
mai buhe îndatoririle ce le re
vin.
' în discuția pe care a purtat-o, 
pe parcurs, cu reprezentanții 
ministerului și centralei de re
sort, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a informat, de asemenea, des
pre stadiul îndeplinirii altor o- 
bligații puse în fața acestor or
ganisme. Problema realizării și 
asimilării tractoarelor, de mare 
putere a reținut în mod deose
bit atenția secretarului generai 
al partidului, care a indicat să 

duc schimbări revoluționare, 
se afirmă cu putere voința po
poarelor de a trăi libere, de a 
fi stăpine pe destinele și pe 
bogățiile proprii, de a pune 
capăt vechii politici imperialis
te, colonialiste, de forță și dic
tat, de a face să triumfe rela
țiile noi, de egalitate, respect 
al independenței și suverani
tății, de renunțare la forță și 
Ia amenințarea cu forța, de 
respectare a dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta în mod 
liber, corespunzător voinței 
sale. (Aplauze puternice).

România își aduce contribu
ția activă Ia dezvoltarea co
laborării cu țările socialiste, 
cu țările in curs de dezvolta* 
re, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Sprijinim activ lupta țărilor 
slab dezvoltate pentru lichi
darea rămînerii in urmă, pen
tru făurirea noii ordini eco
nomice internaționale, acțio
năm cu fermitate pentru reali
zarea dezarmării și in primul 
rind a dezarmării nucleare. 
Milităm cu toată convingerea 
și forța noastră pentru reali
zarea securității în Europa, 
pentru o pace trainică in în
treaga lume. In acest fel pa
tria noastră, preocupîndu-se 
de dezvoltarea sa economico- 
socială, ia parte activă Ia lupta 
pe plan internațional pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună, 
își îndeplinește cu cinste 
sarcinile sale, îndatoririle de 
detașament al mișcării revolu
ționare, al mișcării progresiste, 
antiimperialiste, a popoarelor

Ciuc, ai județului Harghita, de 
a se angaja cu dăruire și abne
gație în înfăptuirea sarcinilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
a indicațiilor secretarului gene
ral al partidului.
cuvîntul tovarășul NICOLAE 

al partidului a fost subliniată în 

mații entuziaste, urale pentru 
partid și secretarul său general, 
pentru România socialistă, pen
tru harnicul nostru popor. 
Se scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“. Sînt momente 
emoționante care exprimă cu 
tărie comunitatea de gînduri și 
năzuințe dintre partid și popor, 
coeziunea indestructibilă a tutu
ror oamenilor muncii din țara 
noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— în jurul Partidului Comunist 
Român și al secretarului său 
general» 

se grăbească procesul de intro
ducere in fabricație de serie a 
acestor tipuri noi, moderne, de 
mașini, destinate activităților a- 
gricole și industriale.

întreprinderea de 
tricotaje:

In mijlocul unui colectiv 
tinăr a cărui deviză este 
calitatea și diversificarea 

producției
Ultimul obiectiv înscris pe a- 

genda vizitei de lucru l-a con
stituit Fabrica de tricotaje. Dia
logul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu ministrul indus
triei ușoare, tovarășa Lina Cio- 
banu, cu conducerea unității și 
specialiști de aici a fost axat pe 
stabilirea unor acțiuni eficiente 
în vederea sporirii producției în 
actualul cincinal, ridicării în 
continuare a calității, îmbunătă
țirii aprovizionării cu bunuri d« 
larg consum.

Specialiștii unității Informea
ză că, potrivit, sarcinii date de 
secretarul general al partidului, 
se străduiesc in permanență să 
identifice și să aplice noi mă
suri menite să ducă la micșo
rarea consumului de materie 
primă.

Tinerele muncitoare fac o 
entuziastă primire ; ele întrerup 
pentru o clipă lucrul, ies în in- 
tîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, le înmînează 
garoafe roșii, adresează secreta
rului general al partidului cu
vinte de profundă recunoștință 
pentru grija ce o manifestă față 
de toți oamenii muncii din pa
tria noastră, indiferent de na
ționalitate, mulțumiri pentru 
vizita . făcută și invitația de a 
veni din nou cit mai curînd în 
mijlocul lor.

în încheierea vizitei, se asis
tă la o prezentare a ulti
melor creații de tricotaje rea
lizate de specialiștii fabricii.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat colectivul 
întreprinderii pentru realiză
rile obținute, i-a urat noi 
succese.

în continuare, la sediul co
mitetului județean de partid, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat cu organele locale de 
partid și de stat unele probleme 
privind' dezvoltarea și sistema
tizarea orașului Miercurea Ciuc. 
Studiind cu atenție pe machetă 
amplasamentele propuse pentru 
unele edificii social-culturale 
importante ale localității, pre
văzute a se construi în actualul 
cincinal, secretarul . general al 
partidului recomandă ca acestea 
să fie ridicate în acele zone ale 
localității în măsură să le pună 
mai bine în evidență, să se acor
de grija cuvenită construcțiilor 
vechi cu o arhitectură țradițio-, 

. nală. în ansamblul său. Miercu
rea Ciuc trebuie să devină în 
actualul cincinal un oraș mo
dern a cărui concepție arhitec
tonică să aibă in vedere cadrul 
natural deosebit de pitoresc al 
localității.

care luptă pentru ca fiecare 
națiune să se dezvolte in mod 
independent și liber. (Aplauze 
puternice, urale).

Doresc. în încheiere, să ex
prim convingerea că toți oa
menii muncii din Harghita, 
fără deosebire de naționalita
te, organizațiile de partid, co
mitetul județean vor face totul 
pentru a asigura îndeplinirea 
în cele mai bune condițiuni a 
sarcinilor de cinste ce le revin. 
Știu că putem avea deplină 
încredere în organizațiile de 
partid, în oamenii muncii din 
Harghita, care și-au făcut și 
în trecut, și își vor face și în 
acest cincinal cu cinste datoria 
lor de onoare, muncind cu 
abnegație pentru dezvoltarea 
județului, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Cu această convingere, vă 
urez tuturor celor prezenți la 
această mare adunare, tuturor 
locuitorilor orașului Miercurea 
Ciuc și județului Harghita 
succese tot mai mari, multă 
sănătate și multă fericire! 
(Aplauze puternice ; urale. 
Se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“. într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, toți cei 
prezenți în marea piață a ora
șului ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Copiitetul său 
Central, pentru secre'arul ge
neral al partidului și pre
ședintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nidolae 
Ceaușescu).

Vizita de lucru Ia Miercurea 
Ciuc ia sfirșit într-o atmosferă 
de vibrant entuziasm. Pe stadio
nul orașului sînt prezenți mii 
de locuitori care au ținut să ex
prime încă o dată recunoștința 
oamenilor muncii de pe melea
gurile Harghitei pentru această 
nouă vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija față de 
dezvoltarea localităților din a- 
ceastă zonă a țării.

Președintele republicii trece 
în revistă garda de onoare for
mată cu ocazia plecării sale. S$ 
intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. Pio
nieri oferă buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în numele locuitorilor județu
lui Harghita, tovarășul Ludovic 
Fazekas adresează secretarului 
general al partidului cuvinte de 
caldă mulțumire pentru vizita 
făcută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu prietenie manifes
tărilor pline de căldură ale 
populației.

In timp ce toți cei prezenți 
pe stadion aclamă cu însuflețire 
pentru patrie și partid, pentru 
secretarul general, elicopterul- 
prezidențial decolează, îndrep
tîndu-se spre Capitală.
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TE • COMENTARII de peste hotare ASi EXISĂ
Primire la primul ministru al guvernului

Crește numărul 

victimelor in Liban 
în centrul Beirutului s-au 

înregistrat marți noi schimburi 
de focuri de mortiere si ar
me automate, care au avut 
ca efect sporirea bilanțului 
victimelor ultimelor 24 de ore 
la 52 de morți — transmite 
agenția United Press Inter
national. Pe de- altă parte, 
luptele au făcut imposibilă des
fășurarea întilnirii dintre pre
ședintele Elias Sarkis și repre
zentantul Ligii Arabe, Hassan 
Sabri El Kholi. anunțată luni 
seara. Ori, potrivit părerii ob
servatorilor de la Beirut una 
dintre direcțiile principale de 
explorare a posibilităților de 
realizare a unei încetări a focu
lui în conflictul libanez o con
stituie consultările întreprinse 
în prezent de reprezentantul 
Ligii Arabe în Liban, Hassan 
Sabri El Kholy.

lupta împotriva inflației — obiectiv prioritar 
al guvernului francez

PE PLAN EXTERN, FRANȚA VA MENJINE LINIA DE DESTINDERE 
CU TARILE SOCIALISTE

Deschizînd sesiunea Adunării 
Naționale a Franței, primul mi
nistru, Raymond Barre, a pre
zentat marți liniile generale ale 
politicii interne și externe a 
guvernului. Cu acest prilej, pre
mierul a reafirmat faptul 'ă 
lupta împotriva inflației consti
tuie obiectivul economic prio
ritar al guvernului. Totodată, 
el a arătat că pentru redresarea 
economică a tării nu vor fi lua
te măsuri deosebite, ci vor fi 
folosite.,metode clasice", utiliza
te și în alte țări occidentale in 
ce privește creditul, bugetul sau 
politica prețurilor.

Abordind problemele apărării, 
primul ministru francez a de
clarat că țara sa va păstra au
tonomia asupra deciziilor și mij
loacelor de a le aplica.

Referindu-se la acțiunile gu

vernului său pe plan extern, 
premierul a arătat că Franța va 
menține linia politică de destin
dere cu țările socialiste. Tot
odată. a spus Raymond Barre, 
Franța va rămine membră a 
N.A.T.O.. dar nu se va reintegra 
in organismele militare ale or
ganizației. din care s-a retras in 
urmă cu 10 ani. Primul minis
tru a afirmat, de asemenea, că 
Franța va contribui la rezolva
rea problemelor ce privesc C.E.E.

Rcfcrindu-se la problemele 
dezarmării. Raymond Barre a 
precizat că atunci cîr.d se va 
discuta cu adevărat despre dez
armare generală și control. 
Franța va participa ca de alt
fel și atunci cind se va aborda 
in mod serios mijloacele de evi
tare a proliferării armelor nu
cleare.

Asasinarea președintelui 

Adunării provinciale 

basce Guipuzcoa 

din Spania
Știri provenite din Madrid și 

reluate de agențiile internațio
nale de presă relevă că Juan 
Maria de Araluce, membru al 
Consiliului de coroană din Spa
nia și președintele Adunării 
provinciale din Guipuzcoa. una 
din provinciile basce, a fost asa
sinat luni seara, împreună cu 
alte patru persoane — polițiștii 
din escorta personală și șoferul 
automobilului. Atentatorii au 
dispărut. Atentatul a fost reven
dicat de Frontul militar — o 
grupare disidentă a E.T.A.

Agenția France Presse, citind 
datele difuzate la Madrid, in
formează că peste 100 de per
soane au fost arestate în Țara 
Bascilor.

Imediat după săvirșirea aten
tatului, toate formațiunile poli
tice democratice de opoziție din 
Spania și-au exprimat protestul 
și condamnarea categorică a a- 
cestei fapte.

IN R. F. G.

Se menține

X ntr-una din însoritele zile ale acestei toamne

I
am avut prilejul să vizitez orașul Lodz. De la 
primul contact iți dai ușor seama că ai de-a face 
cu o veche citadelă industrială. Impresia ți-o 
lasă mai ales centrul, scăpat de distrugerile răz
boiului, cu străzi înguste, flancate de clădiri în

negrite de vreme, dar mai ales de fumul coșurilor nume
roaselor întreprinderi. Este partea rămasă moștenire de la 
generațiile care, acum 155 de ani, aii construit aici primele, 
manufacturi textile din Polonia. Dezvoltarea rapidă a orașu
lui, devenit încă in 1840 metropolă a industriei textile capi
taliste. a făcut ca aici să ia naștere și o puternică mișcare 
muncitorească revoluționară care i-a ridicat la luptă pe lu
crătorii supuși unor condiții insuportabile de viață și muncă. 
Aici a avut loc in anul 1892 prima grevă generală din istoria 
mișcării muncitorești poloneze, cunoscută sub numele de „re
volta de la Lodz". Spiritul revoluționar, de luptă al clasei 
muncitoare din Lodz s-a afirmat și in timpul celui de-al 
doilea război mondial, in condițiile ocupației și terorii fas
ciste.

Dacă centrul a rămas neschimbat — vechile fabrici dc tex
tile purtind astăzi numele unor patrioti polonezi — restul 
Lodzului a cunoscut și cunoaște o amplă și intensă dezvolta

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit în cursul zilei de 
marți, în vizită protocolară de 
prezentare, pe ambasadorii a- 
creditați în țara noastră ai Re
publicii Ciad — Antoine Ban
gui, și Israelului — Shamay 
Cabana.

La primiri a luat parte 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

în aceeași zi, primul minis
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit pe 
ambasadorul Indiei la București 
— S. L. Kaul, la cererea aces
tuia.

Au luat parte Cornel Pacos- 
te, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Ion Șt. Ion, 
secretar al Consiliului de Mi
niștri.

upă ce am străbă
tut o străduță în
gustă și 
comercială, 
truns: în 
Place, un 

rat muzeu în aer liber, 
pentru cel ce-o vede 
dată. Era spre ora prinzului și 
soarele, ca un reflector în mij
locul acestui patrulater cu la
turi aproximativ egale, difuza 
lumina asupra dantelelor de 
piatră, punindu-le în evidență 
finețea lucrăturilor. Totul părea 
ireal, ca intr-un vis frumos, 
combinație de culori vii, fili
grane în marmură, fațade asi
metrice puse una lingă alta. Și 
adunați în mijlocul acestei pie
țe, pierduți în contemplare, 
n-am fi crezut că-i adevărat, 
dacă în jurul nostru viața nu 
s-ar fi desfășurat normal. Ma
șinile intrau în acest cadrilater 
din șase puncte și se înscriau 
intr-o direcție circulară, șoferii 
fiind obișnuiți cu neatenția tu
ristului furat de mirificul pei
saj. «.

Lingă noi, doi .tineri miri co
boară dintr-o mașină și intră 
la Primărie. Este cel mai mi
nunat edificiu din Grande Place, 
construit in stil gotic, denumit 
de Victor Hugo „bijuteria celei 
mai frumoase piețe din lume*. 
Piatră dantelată de jos pină in 
virful turnului, în care sint in
corporate statui ale eroilor, 
conducători și apărători ai po
porului belgian.

Am revenit aproape in fie
care seară în Grande Place, a- 
tras de curiozitatea reporteri
cească de a-i desluși noi fru
museți în liniștea ce se lăsa 
aici după încetarea circulației. 
Ne-am așezat cuminți in bănci
le din fața „Casei Regelui" și 
încercam să ne întoarcem gin- 
durile la. .oamenii ce veneau din 
istorie. Ăîci, se spune in ghidul 
ce-1 aveam asupra noastră, a 
dormit o singură noapte prin
țul Egmont. Dimineața. ocu- 
panții spanioli l-au decapitai 
chiar în fața acestei case. Pen
tru poporul belgian prințul 
Egmont reprezintă eroul națio
nal și simbolizează pe apărăto
rul gliei străbune. Ne reveneau 
atunci în minte și aveam să în
țelegem exact sensul cuvintelor 
d-lui Michel D’Hoop, de la In-

foarte 
am pă- 
Grande 
adevă- 
uimiior 

intiia

stitutul belgian al Informații
lor și Documentației, care ne 
sublimase la o întrevedere an
terioară : ,4vem un trecut is
toric, un prezent și o dorință 
de a face un viitor Belgiei**.

Belgienii se mindrese cu is
toria lor și ori de cite ori as

Grande Place,
muzeu

in aer liber

Însemnări din Belgia

GH. 'PRIXTEKOIt

TINERETUL LUMII
înnoiri in facultățile 

din Can Tho
Autoritățile revoluționare viet

nameze au procedat la trans
formarea facultăților de arte, 
drept și științe generale de la 
Universitatea din Can Tho, in 
Delta Mekongului, intr-un In
stitut pentru agricultură — re
latează agenția Associated 
Press, citind postul de radio 
Hanoi.

Acțiunea face parte din pro
gramul destinat să imprime 
sistemului de invățămint viet
namez un caracter predomi
nant practic și aplicativ.

Protest
în universitățile

tailandeze
Trei dintre principalele uni

versități tailandeze au fost în
chise astăzi, ca urmare a in
tensificării pe plan național a 
mișcării de protest a studenți
lor împotriva prezenței in țară 
a fostului prim-ministru Tha- 
non Kittikâchorn. Cele trei 
universități — Thammasat din 
Bangkog, Ciang Mai și Khon 
Kaen din nord-estul țării, vor 
rămine închise pe timp nelimi
tat.

După cum s-a mai anunțat, 
reîntoarcerea in țară a șefului 
fostului regim militar tailan- 
dez a provocat o puternică 
criză politică, in cadrul căreia 
primul ministru. Seni Pramoj, 
și-a prezentat demisia, reve- 

. nind apoi asupra hotăririi, la 
cererea sprijinitorilor săi po
litici.

După evenimentele de luni, 
Seni Pramoj a anunțat că va 
prezenta vineri o declarație 
politică în Adunarea Națională 
pentru a obține un vot de în
credere.

Initiative ale tinerilor cubanezi din Santa Clara
J

Activitatea tinerilor munci
tori din cadrul brigăzilor teh
nice ..Aguilar Noriega" din San
ta Clara constituie un exemplu 
caracteristic pentru participarea 
crescindă a tinerei generații din 
Cuba la perfecționarea procese
lor tehnice in scopul îmbunătă
țirii indiciilor cantitativi și cali
tativi ai producției. Aproape IOC 
de tineri muncitori de aici au 
devenit raționalizatori. inovații
le și perfecționările tehnice pro
puse de ei fiind aplicate cu 
succes de mai multe întreprin
deri din țară. Propunerile lor au

Onoruri pentru o mumie celebră
Pe aeroportul francez Le Bz^zzt s-z pe

trecut recent o scenă stranie : 120 de 
ai Gărzii Republicane din Paris z.:-..z:: 
unui avion au „prezentat cr”~.2~ unei ce 
lemn, in timp ce fanfara intima ManUieza ! n 
ladă nu se găseau, cum s-ar putea deduce, 
osemintele vreunui ilustru om de stat francez, 
ci mumia marelui faraon egiptean Ramses II, 
decedat in urmă cu 3000 de ani. Motivul aces
tei ciudate călătorii nu este nsci el de natură 
culturală (expoziție etc.), ci— medicală : mu
mia urmează să fie tratată intr-o clinici fran
ceză împotriva unor viermi sau ciuperci (incâ 
nu se știe exact ce anume), care o deteriorează.

Christian Barnard 
a mai transplantat o inimă

Cunoscutul chirurg Christian Barnard a 
efectuat, in noaptea de luni spre marți, o nouă 
grefă cardiacă. Pacientul. Andries Smith, de 
24 de ani, a primit inima unui donator a cărui 
identitate n-a fost dezvăluită, decedat in urma 
unui traumatism cerebral.

Autobuze cu propan lichefiat
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La Fabrica de autobuze din Lvov a inceput 

i producția de autobuze alimentate cu propan 
; lichefiat. Noul vehicul dispune de două rezer- 
\ voare de propan și are o autonomie de 450 
I _________ ______ ______

guvernamentală
Hans-Dietrich Genscher, mi

nistrul afacerilor externe al 
R.F.G.. care este membru al 
Partidului Liber Democrat, l-a 
vizitat pe șeful statului pentru 
a-1 informa oficial in legătură 
cui decizia P.L.D. de a continua 
alianța cu Partidul Sobial De
mocrat. Comitetul de conducere 
al partidului și cei 39 deputați 
in parlament — a arătat el — 
s-au pronunțat în unanimitate 
pentru continuarea colaborării 
cu social-democrații. în legă
tură cu aceasta, la Bonn s-au 
făcut precfcări că, printr-o de
cizie unanimă. Comitetul Na
țional al P.L.D. a numit deja 
un grup de negociatori care va 
examina cu social-democrații 
platforma viitorului guvern de 
coaliție P.S.D.-P.L.D.

Președintele Scheel l-a pri
mit. de asemenea, pe liderul 
P-S.D.. Willy Brandt, care l-a 
mfofmat asupra deciziei parti
dului său privind menținerea 
eoațțției guvernamentale. El l-a 

pentru funcția de șef al 
cabinet pe actualul deți

nător? al funcției de cancelar, 
Helmut Schmidt.

re. Edilii au făcut din acest oraș cu peste 800 000 de locuitori 
un centru urban tinăr care se înscrie organic in peisajul so
cialist al țării. El a rămas citadela industriei textile po
loneze. Au apărut insă noi ramuri ale economiei socialiste : 
întreprinderi electrotehnice chimice, de mașini textile, uzine 
de transformatoare, de piese-auto, ale industriei materialelor 
de construcții. In jurul vechilor construcții s-au ridicat car
tiere luminoase, cu blocuri de locuințe; cu ansambluri comer
ciale, cinematografe, pentru cei ce muncesc. Fiecare al doi
lea cetățean al Lodzului. locuiește intr-o casă nouă, se bucură 
acum din plin de soafe și verdeață. In frumosul parc, întins 
pe o cincime din suprafața orașului, tinerii au construit în 
ultimul timp prin muncă patriotică un complex sportiv — 
o mindrie pentru ei' toți. Numeroase terenuri de sport și ba
zine cunosc o mare afluență dovedind interesul și pasiunea 
tinerilor de toate categoriile pentru a-și petrece în mod plă
cut și util timpul liber.

Transformările care au avut loc în viața Lodzului sint vi
zibile la tot pasul. In prezent, acest mare centru industrial 
este și un puternic centru cultural-științific. Aici funcționea
ză șapte institute de invățămint superior frecventate de circa 
30 000 de studenți, îndrumați de aproape 3 000 cadre didacti
ce. Printre altele, menționăm Facultatea de chimie alimenta
ră, unică in țară, Școala superioară de film, unde și-au fă
cut studiile o întreagă pleiadă de cunoscuți artiști și regizori, 
și care a conferit Lodzului atributul de „leagăn al cinemato
grafiei poloneze". Numeroase institute științifice, școli secun
dare de toate tipurile, teatre, case de cultură, muzee de etno
grafie, de artă modernă, de istorie a industriei textile, stație 
proprie de televiziune la care se adaugă și o bogată activi
tate editorială — întregesc peisajul care compune noua di* 
mensiune a Lodzului socialist.

LUCIAN ROLEA

S.UA - Șomeri in fața unui Oficiu de plasare a forței de muncâ 
in speranța gâsirii unei slujbe

Necesitatea restructurării relațiilor
economice internaționale pe o bază

democratică si echitabilă
Declarația guvernului sovietic difuzată la 

Adunării Generale a O.N.U.
U.R.S.S. la cea de-a 

XXXI-a sesiune a Adunării 
Gerjeraie a O.N.U. a difuzat 
-Declarația guvernului sovietic 
privz>d restructurarea relațiilor 
ecoooouce mtemațMxiale*.

Uniunea Sovietică, se spune 
ia decsararie. se pronunță cu 
caesecvențâ pentru restructura
rea reiatul ~r economice inter- 
naticaale pe o baza democratică 
și echitabilă, pornindu-se de la 
premisa că interesele fundamen
tale ale țârilor socialiste și sta
telor in curs de dezvoltare co
ined in feed in acest domeniu.

lîfoWffri. Moioraf istooazs&i pooie funcționa 
și « oewrme. trecerea de le un carburant la 
sM at £ris riipie conectare a re-
zcrvorsliu de p*opan sra « celui de benzină. 
Folosirea pmpcesiui prelungește considerabil 
viața motorului.

„Cesiu-137" detectat la Hiroșima
Cercetători ai Universității din Hiroșima au 

detectat elementul radioactiv ,.Cesiu-137't, care 
se găsește ertrem de rar in stare naturală, in 
zona in care a căzut „ploaia neagră" după ex
plozia, m 1945. a bombei atomice americane. 
Elementul a fost descoperit intr-o proporție 
mai ridicată in locurile unde nivelul precipita
țiilor a fost mai mare, dar el rămine sub li
mitele gradului de pericol asupra sănătății 
omului. Eșantioanele de sol cu „Cesiu-137" au 
fost reperate la circa 20 km de epicentrul ex
ploziei bombei.

Cousteau va explora o nouă epavă
Echipajul condus de comandantul Jacques-

Yves CqușteaUț care explorează in prezent-la 
■ boTdul navei „Calypso" apele din dreptul coas
telor Greciei, se va îndrepta in curind spre 
Insulele Ciclade, pentru a descoperi și cerceta 
epava pachebotului englez „Britannic". Acpst 
vapor a fost scufundat in anul 1916. în timpul 
primului război mondial, și se află, conform 

. aprecierii specialiștilor, la o adincime de 116 
metri. ’
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sesiunea

se pronunță 
suveranității

pe scurt
DECIZIE LA TOKIO

• AUTORITĂȚILE NIPONE 
au hotărit să impună fostului 
premier Kakuei Tanaka plata 
unor taxe fiscale în valoare de 
1,8 milioane dolari, pentru com
pensarea daunelor aduse statu
lui prin încasarea unor comi
sioane ilicite de circa 1,6 mili
oane dolari de la corporația a- 
mericană „Lockheed" — infor
mează „Yomiuri Shimbun" in
tr-un editorial apărut marți.

INUNDAȚII IN ITALIA
» PLOILE TORENȚIALE 

care cad fără încetare de la în
ceputul săptămînii asupra re
giunilor de centru și nord ale 
Italiei au provocat inundații. 
In Lombardia — zona cea mai 
afectată — pagubele materiale
— scrie agenția France Presse
— se ridică la zeci de miliarde 
de lire.

Tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Na
ționale. a primit, marți dimi
neață. pe dr. Hendrik Jan Ge- 
raldus Waltmans, membru al 
Comitetului Executiv al Parti
dului Politic Radical din Olan
da, vicepreședinte al Comisiei 
pentru apărare din Camera a 
doua a Parlamentului olandez.

în aceeași zi, oaspetele s-a în- 
tîlnit cu președintele Consiliului 
Legislativ, loan Ceterchi, și cu 
Dumitru Turcuș, secretar al Co
misiei pentru politică externă 
și cooperare economică interna
țională a M.A.N., și Iuliu Fejes, 
membru al Comisiei.

Cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a Zilei Ar
matei Republicii Socialiste Ceho
slovace, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste 
România, general-colonel Ion 
Coman, a transmis o telegramă 
de felicitare generalului de ar
mată Martin Dzur, ministrul 
apărării naționale al R.S. Ceho
slovace.

Cu prilejul Zilei Armatei 
Populare Cehoslovace, general 
maior Josef Gumulka, atașatul 
militar și aero al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, a oferit marți, după-amia- 
ză, un cocteil.

Au participat general-locote- 
nent Ion Hortopan, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, ge
neral-colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții 
centrale, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul celei de-a 27-a a- 
niversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, la 
ambasada acestei țări din Bucu
rești a avut loc, marți, o con
ferință de presă la care au 
participat redactori ai presei 
centrale, ai radioteleviziunii și 
Agenției române de Presă ,,A- 
gerpres", precum și corespon

denți ai presei străine acredi
tați în România.

Ambasadorul R. D. Germane, 
dr. Hans Voss, a înfățișat — in 
expunerea făcută cu acest pri
lej — realizările obținute de 
oamenii muncii din țara sa in 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de al IX-lea Congres al 
P.S.U.G.

Prezentind pe larg principa
lele linii ale politicii externe 
de pace a R.D. Germane, vor
bitorul a relevat contribuția 
țării sale la promovarea des
tinderii și progresului in lume.

Ambasadorul R.D. Germane 
s-a referit, apoi, la relațiile 
dintre țara sa și România. în 
acest context, el a subliniat 
importanța deosebită pe care a 
avut-o întîlnirea din acest an, 
de la Berlin, dintre secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al G.C. al P.S.U.G., 
Erich Honecker, pentru buna 
colaborare care se dezvoltă în
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania, între cele două țări, 
pe multiple planuri, în intere
sul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului.

în încheiere, ambasadorul 
R.D.G. a răspuns întrebărilor 
puse de ziariști.

La Biblioteca Centrală U;“ 
versitară din Capitală s-a di
chis marți o expoziție de carte 
care își propune o incursiu
ne interesantă în arta și 
cultura belgiană a unor epoci 
reprezentative de creație. Boga
tă și revelatoare suită de cărți 
de artă — albume, lucrări enci
clopedice, studii, rezervate unor 
creatori și curente impuse defi
nitiv în patrimoniul artistic u- 
niversal, expoziția ilustrează, in 
același timp, o secvență din ac
tivitatea editorială de astăzi a 
Belgiei.

Festivitatea de inaugurare a 
expoziției a fost marcată de a- 
locuțiunile rostite de Vasile Ni
colescu, directorul Direcției lite
raturii, publicațiilor culturale și 
scenariilor de film din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
și Jacques Graeffe, ambasadorul 
Belgiei la București.

MANIFESTĂRI CULTURAL-EDUCATIVE
Pină la 12 oc

tombrie, in munici
piul Cluj-Napoca se 
va desfășura a il-a 
ediție a Festivalului 
„Toamna muzicală 
clujană" la care vor 
participa cele mai 
reprezentative or
chestre ale munici
piului și invitați de 
peste hotare. Aceas
tă manifestare 
prestigiu va 
melomanilor 
cu marcante 
nglități ale 
simfonice. Concertul

de 
prilejui 
intîlniri 

perso- 
muzicii

de deschidere a a- 
parținut orchestrei 
și Corului Filarmo
nicii din Cluj-Napo- 
ca care a interpretat 
Concertul pentru pian 
nr. 2 de Brahms și 
Balada — oratoriu 
„Miorița" de Sigis
mund Toduță. An
samblul de suflători 
și percuție, '' 
de Emil Simon, 
vind ca solist 
Dan Grigore, 
prezenta la 
„întilnire"
cu o audiție absolu-

dirijat 
a- 
pe 

se va 
această 

muzicală

tă : Concertul pen
tru pian și suflători 
de Stravinski și Con
certul pentru suflă
tori de Sigismund 
Toduță. Cu viu inte
res este 
evoluția 
"simfonice 
Acade mi că __
U.R.S.S. și concertul 
formației Ars nova 
șl a Cvartetului pro- 
camera precum și a 
dirijorului japonez 
Miki Inoue și a vio
lonistului român Ște
fan Ruha. (RADU 
VIDA)

așteptată 
orchestrei 
de stat 

din

PENITCU TIMPUL DV. L1BEK

Uniunea Sovietică 
pentru respectarea 
fiecărei țări asupra bogățiilor 
ei naționale, a dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber călea 
sa de dezvoltare, pentru înceta
rea exploatării popoarelor din 
țările in curs de dezvoltare de 
către capitalul străin și corpora
țiile transnaționale, pentru crea
rea unor condiții extrem de fa
vorabile în vederea folosirii di
viziunii internaționale a muncii, 
în avantajul întregii omeniri.’ 
pentru lichidarea discriminărilor 
și oricăror - piedici artificiale in 
comerțul internațional, pentru» 
înlăturarea tuturor manifestări
lor de inegalitate, dictat și ex
ploatare în relațiile economice 
internaționale.

U.R.S.S. — se spune în Decla
rație — este gata sa extindă in 
continuare colaborarea cu țările 
in curs de dezvoltare pe baze 
democratice și echitabile, să con
solideze legăturile 'economice și 
tehnico-știirițifice de lungă du
rată, reciproc avantajoase, trai
nice, să contribuie la valorifica
rea. in interesul acestora, a bo
gățiilor lor naturale, să spo
rească asistența tehnică către ță
rile in curs de dezvoltare.

Declarația subliniază eă prin
cipalul obstacol pe calea re
structurării radicale a relațiilor 
economice internaționale pe o 
bază democratică a fost și 
rămine poziția cercurilor mo
nopoliste din țările capitaliste.

• LA TEHERAN a fost 
inaugurat sub auspiciile Mi
nisterului Culturii și Artelor 
din Iran. Festivalul filmului 
românesc, în cadrul 
vor fi prezentate 
„Nunta dc piatră1’, 
gul". „Columna", ..Felix 
Otilia* ’ " '
tică".

căruia 
filmele 
„Balta- 

Și 
și „Comedie fantas-

PAGUBELE URAGANULUI 
„UZA”

• POTRIVIT ULTIMULUI 
BILANȚ OFICIAL dat publici
tății la Ciudad de Mexico, ura
ganul „Liza“ a provocat moar
tea a 652 de persoane, numărul 
sinistraților fiind estimat la 
20 000. „Numărul morților ar pu
tea crește, deoarece continuă 
descoperirea cadavrelor" — a 
declarat șeful poliției din La 
Paz, orașul cel mai afectat din 
Golful Californiei.

Daunele materiale au fost e- 
valuate, pină in prezent, la pes
te 300 milioane de pesos (apro
ximativ 15 milioane dolari).

• LA DELHI A ÎNCEPUT 
procesul intentat lui J. Fernan
des, lider al Partidului Socialist 
din India, acuzat. împreună cu 
alte 24 persoane, de organizarea 
unui complot antiguvernamental 
— informează agenția TASS.

• CURTEA SUPREMA A 
S.U.A. a ridicat luni interdicția 
impusă in 1137 asupra execută
rii pedepsei cu moartea, pentru 
cazurile de omucidere.

pe scurt
Boala misterioasă din Juba

Organizația Mon
dială a Sănătății 
(O.M.S.) și-a trimis 
de urgență un re
prezentant la Juba, 
în Sudanul meri
dional, pentru a în
treprinde o anchetă 
detaliată /cu . privire 
la o boală misteri
oasă ivită în aceas
tă . zonă și care s-ar 
fi soldat deja cu 80 
de victime.

Potrivit primelor 
informații, maladia 
ar putea avea la o- 
rigine un virus, ea 
provocind moartea 
bolnavului în mai 
puțin de 24 de ore. 
După cum s-a anun
țat. Kenya a inchis 
temporar frontiera 
sa cu Sudanul ; de 
asemenea, legături
le. aeriene cu Juba 
au fost întrerupte.

Ministerul kenyan 
al Sănătății a rele
vat că se pare că 
maladia necunoscu
tă ar tinde să pro
greseze in direcția 
frontierei cu Zairul. 
Boala și-ar fi făcut 
apariția cu trei săp- 
tâmini in urmă, 
simptomele sale se- 
mănind cu cele ale 
holerei, febrei tifoi
de și febrei galbene.

Cinema
MIERCURI, 6 OCTOMBRIE 197S
ULTIMELE ZILE ALE VERII : 

Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15 ; 20,30), Flamura (orele 13,30; 
15,45 ; 18 ; 20,15), Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30).

PINOCCHIO : Flamura (orele 9;
11.15) . Doina (orele 9,30; 11,30; 
16; 18).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Doina (orele 13,30; 20).

CEI PATRU MUȘCHETARI : 
București (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20.45). Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Palatul spor
turilor și culturii (ora 18).

CANGURUL : Capitol (orele 
9,30: 11,45: 14; 16: 18,15; 20,30).

CELALALT FRANCESCO : Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30).

NOAPTEA AMERICANA : Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

PRIZONIERUL DIN MANHAT
TAN : Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18J5; 20,30).

OSÎNDA : Excelsior (orele 9; 
11,30; 14,45; 17,15; 20), Volga (orele 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30).

ORIENT EXPRESS : Eforie (O- 
rele 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20,15), 
Modern (orele 9; 11,43; 14,30; 17,30; 
20,30).

ȚARA TNDEPARTATA ! Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30).

HAIDUCII : Timpuri Noi (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

CANTEMIR : Unirea (orele 16; 
18; 20).

PISICILE ARISTOCRATE : Viito
rul (orele 9; 11; 13,30; 15,30; 18; 
20).

CEI 13 DE LA BARLETTA : 
Arta (orele 11; 13,15; 17.45; 20), 
Grivița (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18; 20,15).

MIHA1 VITEAZUL : Lira (orele 
16; 19,30).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20).

NEBUNA DE LEGAT : Miorița 
(orele 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18;
20.15) , Buzești (orele 9; 11,30;
13,45: 16: 18,30; 20.30).

SUFLETE CONDAMNATE : 
Popular (orele 15.45 ; 18 ; 20,15).

FILIP CEL BUN : Pacea (ora
14.15) .

AL ȘAPTELEA CARTUȘ : Pacea 
(orele 16: 18; 20).

AEROPORT *75 : Aurora (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; 
Tomis (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,30).

UN LOC SUB SOARE : Bucegl 
(orele 15,30; 17.45; 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : Cosmos (ora 14,30).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : Cosmos (orele 16; 
18; 20,15).

KATINA : Cotrocenl (orele 10; 
12,30; 15; 16,30; 20).

EXPLOZIA : Crîngași (ora 17). 
PINTEA : Dacia (orele 9; 11.15; 

13,30; 15,45; 18; 20,15), Floreasca

(orele 15,30; 18; 20,15), Flacăra 
(orele 10; 15,30; 18; 20,15).

DACA TACE CtNTAREȚUL T
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,30; 16;
18.15; 20.30).

TOM Șl JERRY : Ferentari 
rele 14,30: 16).

NEMURITORII : Ferentari (ore
le 18; 20).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Giulești (orele 15,30; 17,45; 
20).

CĂLĂREȚUL FARA CAP : Moși
lor (orele 15,30; 18; 20,15).

EVADAREA : Munca (orele
15,45: 18; 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI : Progresul (orele 
15,30; 18; 20).

MELODIILE CARTIERULUI : 
Rahova (orele 16; 18; 20).

DACII : Vitan (orele 15,30; 18; 
20.15).

APAȘII : Drumul Sării (orele 
15,30; 18; 20,15).

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 

limba germană : 17,00 Telex ; 17.05 
Scena : 17,30 Tribuna TV ; « Dez
bateri : Spiritul revoluționar în 
munca de propagandă. Dezbateri 
pe marginea Programului pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R. și ale Congre
sului educației politice și al cultu
rii socialiste în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-edu
cative. • „Liceul și întreprin
derea". 17,55 Fotbal : Cehoslova
cia — România. 19,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal. 20,30 Revista eco
nomică TV. 21,00 Ecran TV ’76. 
21,30 Imagini din Polonia. 21,50 
Programul de măsuri — un ge
neros tezaur de idei și îndemnuri 
fertile pentru creația literar-artis- 
tică. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.30 O viață pentru o jdee : 
Ștefan Gheorghiu (1879—1914). 21.00 
Un disc pe 625 de linii. 21,30 Am
fiteatrul cărților. 22,09 Armonii in
time : Enesciana.

Opera Română : SPĂRGĂTORUL 
DE NUCI — ora 19; Teatrul de 
Operetă : VĂDUVĂ VESELA — 
ora 19.30; Teatrul Mic : RAȚA
SĂLBATIC A — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : re- 
VisTa CU PAIAȚE — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 19.30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
JOC DE PISICI — ora. 19,30; (Sala 
Studio) : ELISABETA I — ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă*' : UN PESCĂRUȘ 1N LARG — 
ora 19,30.
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