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VIZITA TOVARĂȘULU
NICOLAE CEAUȘESCU 

In județele

Continuîndu-și vizita de lucru în țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a fost, în cursul zilei de duminică, oaspetele cetățenilor din județele Maramureș și Saîu Mare, 
unde a vizitat unități industriale și din agricultură, s-a întreținut cu locuitorii, a avut întîlniri cu acti
vul de partid și de stat. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu a constituit pentru toți oamenii muncii 
români, maghiari și de alte naționalități un puternic prilej de manifestare a atașamentului profund față 
de partidul nostru comunist, â încrederii nestrămutate în politica sa internă și externă.

Dragostea fierbinte cu care a fost primit secretarul general al Comitetului Central se adaugă 
șirului nesfîrșit de mărturii care atestă cu o forță impresionantă unitatea de nezdruncinat a între
gului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al conducerii sale, în jurul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

ALE CONGRESULUI AL X-LEA
ADOPTAREA UNANIMĂ, ENTUZIASTĂ, A 

PROPUNERII DE A ÎMPUTERNICI DELEGAȚII LA 

CONGRESUL PARTIDULUI SĂ REALEAGĂ PE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FUNCȚIA 

DE SECRETAR GENERAL AL C. C. AL P. C. R.

în faja machetei, oaspeților li se înfățișează dezvoltarea de viitor a orașului Baia Mare

Duminică dimineața, mii și mii 
ide clujeni au ținut să-l salute pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la în
cheierea vizitei pe care timp de 
două zile a făcut-o în acest județ 
transilvan. Prin ovații și aclama
ții, locuitorii orașului, animat, în 
aceste ore matinale ca în zile de 
sărbătoare, își exprimă bucuria de 
a-1 fi avut oaspete pe secretarul 
general al partidului, satisfacția 
că l-au putut întîlni printre ei, la 
locurile lor de muncă, pe șantiere, 
în întreprinderi și instituții de 
cultură, că i-au ascultat cuvîntul 
Ia conferința județeană.

Aceeași atmosferă caldă, sărbăto
rească, pătrunsă de un profund en
tuziasm, o întîlnim pe șoseaua care 
trece prin satele someșene, prin 
municipiul Dej, șerpuind pe blîn- 
dele coline ale acestui minunat 
colț al țării. Locuitorii satelor și 
orașelor îl salută plini de bucurie 
pe tovarășul Ceaușescu, îl aclamă. 
Mașinile, acoperite cu flori, se 
opresc adesea. Oamenii îl încon
joară pe conducătorul iubit, îl îm
brățișează, îi urează sănătate, pu
tere de muncă, activitate rodnică, 
spre binele partidului și al patriei, 
spre binele poporului nostru. 
Pretutindeni se pot citi lozinci în 
cinstea Partidului Comunist Ro
mân, a Comitetului său Central, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Maramureș... Străvechiul pămînt 
românesc al lui Dragoș și Bogdan 
a îmbrăcat haina de sărbătoare. 
Maramureșenii așteaptă cu emoție 
sosirea secretarului general al Co
mitetului Central al partidului. 
Asemeni locuitorilor tuturor jude
țelor unde tovarășul Ceaușescu a 

făcut vizite, și ei se pregătesc să 
dea glas dragostei și încrederii în 
partid, să raporteze cele mai de 
seamă realizări pe care le-au obți
nut, să înfățișeze perspectivele a- 
propiate ca și pe cele mai îndepăr
tate ale muncii lor de fiecare zi.

Sînt nenumărate faptele, reali

tățile despre care ei pot vorbi. Ma
ramureșul a resimțit din plin ur
mările binefăcătoare ale înfăptuirii 
politicii partidului de industriali
zare a patriei, de repartizare teri
torială judicioasă a forțelor de 
producție pe tot cuprinsul țării. O 
singură cifră este deosebit de grăi

toare : în numai 24 de zile, județul 
realizează astăzi întreaga producție 
industrială a anului 1938. Construi
rea unor puternice obiective in
dustriale, ridicarea la puteri supe
rioare a celor vechi au făcut ca 
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Duminică au continuat să se des
fășoare conferințe extraordinare 
ale organizațiilor județene de 
partid, consacrate dezbaterii docu
mentelor pregătitoare ale Congre
sului al X-lea al P.C.R. și alegerii 
delegaților pentru congres.

La lucrările conferințelor jude
țene de partid au participat, luînd 
cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășii: Emil Bodnaraș, la con
ferința organizației județene Su
ceava, Pani Niculescu-Mizil — ju
dețul Olt, Jânos Fazekas — județul 
Covasna, Manea Mănescu — jude
țul Iași, Gheorghe Rădulescu — 
județul Teleorman, Glieorghe Stoi
ca — județul Botoșani, Petre Bla- 
jovici — județul Bistrița-Năsăud, 
Dumitru Coliu — județul Tulcea, 
Emil Drăgănescu — județul Alba, 
Mihai Gere — județul Harghita, Du
mitru Popescu — județul Constan
ța, Mihai Dalea — județul Vîlcea, 
Vasile Patilineț — județul Sălaj.

Desfășurate sub semnul devota
mentului neprecupețit al comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
față de politica internă și externă 
marxist-leninistă a partidului, con
ferințele județene au exprimat ade
ziunea unanimă a întregului po
por față de documentele pregăti
toare ale Congresului al X-lea, au 
dat o înaltă apreciere vastei acti
vități desfășurate de Comitetul 
Central al partidului, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru desăvîrșirea construcției socia
liste în țara noastră, pentru spo
rirea prestigiului României pe are
na internațională.

Subliniind amploarea dezbaterii 
publice a Tezelor și proiectului de 
Directive în adunările și conferin
țele extraordinare de partid, ca și 
ale organizațiilor de masă și ob
ștești premergătoare conferinței 
județene, primii secretari ai comi
tetelor județene de partid au rele

Conferința extraordinară 
a organizației municipale 

d® partid București
înscriindu-se în activitatea poli

tică efervescentă, creatoare, din a- 
ceste zile premergătoare celui de-al 
X-lea Congres al partidului, sîmbătă 
12 iulie au avut loc în sala de con
certe a Radioteleviziunii lucrările 
Conferinței extraordinare a organi
zației municipale de partid Bucu
rești.

815 delegați ai organizațiilor de 
partid din Capitală, precum Si nu
meroși invitați au exprimat cu acest 
prilej puternica unitate a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii din 
București, în jurul Comitetului Cen
tral, sentimentul de profund atașa
ment și deplină adeziune la înteleapta 
politică internă și externă a partidu
lui și statului nostru.

Delegații și invitații au salutat cu 
vii aplauze prezența în mijlocul ’or 
a tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, care a participat 
la lucrările conferinței.

în cadrul primului punct al ordinii 
de zi, tovarășul DUMITRU POPA, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal de 
partid București, a prezentat o ex
punere asupra documentelor pentru 
Congresul al X-lea Subliniind ex
cepționala însemnătate a Tezelor Co
mitetului Central al partidului și a 
proiectului de Directive, vorbitorul a 
arătat că aceste documente reflectă 
înalta răspundere cu care partidul 
și conducerea sa își îndeplinesc o- 
bligațiile asumate în fața poporului, 
activitatea laborioasă pe care o des
fășoară pentru asigurarea progresu
lui neîntrerupt al României so
cialiste. Model de chibzuință, de 
elaborare cu adevărat științifi
că și de gîndire creatoare, do
cumentele pentru Congres dovedesc 
încă o dată capacitatea partidului, a 
conducerii sale, de a da expresie în 
politica sa cerințelor majore ale e- 
voluției viitoare a societății româ
nești, de a cristaliza în hotărîrile și 
măsurile pe care le stabilește intere
sele vitale ale maselor, voința suve
rană a poporului.

C.a și pe întreg cuprinsul țării, do
cumentele pentru Congres au fost 
primite de comuniști, de toti cetă
țenii Capitalei cu cel mai profund 
interes. Potrivit practicii consecvent 
democratice, statornicite în viața so
cietății noastre, aceste documente 
programatice au fost supuse u- 
nei largi dezbateri publice. Numărul 
celor care au luat cuvîntul în adunări 
bș apropie de 30 000 ; s-au făcut a- 
proape 10 000 propuneri, dintre care 

vat în expunerile prezentate spri
jinul total al comuniștilor, al tutu
ror cetățenilor ■ țării, români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, față de luminosul pro
gram de dezvoltare multilaterală 
a României socialiste, concretizat 
în documentele pregătitoare ale 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
sprijin care constituie o mărturie 
elocventă a unității și coeziunii 
întregii noastre națiuni socialiste 
în jurul partidului, al conducerii 
sale.

Conferințele organizațiilor jude
țene de partid au adoptat în una
nimitate hotărîri prin care își 
exprimă deplina aprobare față de 
Tezele Comitetului Central și pro
iectul de Directive, stabilind tot
odată un ansamblu de măsuri me
nite să asigure îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce decurg din 
planul de stat pe anul 1969 și a 
angajamentelor asumate, să contri
buie la perfecționarea continuă a 
muncii de partid, a întregii activi
tăți economice și sociale.

într-o atmosferă înflăcărată, con
ferințele județene și-au însușit pro
punerea Conferinței organizației 
municipale București, împuterni
cind delegații aleși pentru Congres 
să susțină realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Comitetnlni 
Central al Partidului Comunist 
Român. Luările de cuvînt entu
ziaste ale vorbitorilor, care au ce
rut delegaților să aducă la înde
plinire acest mandat, înaltele apre
cieri, de prețuire, de profundă 
stimă și respect la adresa activită
ții atît de bogate și neobosite 
desfășurate de secretarul general 
al C;C. al P.C.R., aplauzele înde
lungi, ovațiile cu care au fost sa
lutate hotărîrile luate în acest sens 
de conferințele județene de partid 
constituie o ilustrare grăitoare a 
dragostei fierbinți pe care comu
niștii, întregul popor, o nutresc

aproximativ 2 000 referitoare la con
ținutul Tezelor C.C. și al proiectului 
de Directive.

Efervescența creatoare si entuzias
mul ce caracterizează climatul în 
care oamenii muncii din Capitală 
întîmpină Congresul al X-lea s-au 
concretizat în întrecerea declanșată 
la chemarea Conferinței organiza
ției municipale de partid de la sfîr- 
șitul anului trecut; în numele celor 
ce muncesc în unitățile bucureștene, 
ne-am angajat să punem mai bine 
în valoare resursele existente, să 
mobilizăm toate energiile și să nu 

Telegrame

Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii Franceze
PALATUL ELYSEE

PARIS
Cu ocazia sărbătorii naționale a Franței, în numele Consiliului de 

Stat, al poporului român și al meu personal, am deosebita plăcere să a- 
dresez Excelenței Voastre călduroase felicitări, împreună cu cele mal 
bune urări de prosperitate poporului francez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a exprima, Domnule Președinte, convin
gerea că bunele relații care există între România și Franța se vor dez
volta cu succes și în viitor, în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și cooperării pe continentul european și în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR.

Președintele Republicii Irak
BAGDAD

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, cu ocazia 
Zilei naționale a Republicii Irak, cordiale felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres poporului irakian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România

față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a convingerii lor nezdruncinate că 
prezența sa în fruntea partidului 
chezășuiește consecvența politicii 
marxist-Ieniniste a partidului nos
tru, îndeplinirea cu cinste a mari
lor exigențe ce revin pe linie de 
partid și de stat acestei înalte 
funcții, asigură fermitatea cu care 
politica partidului va sluji șl în 
viitor interesele fundamentale ale 
poporului român, interesele gene
rale ale cauzei socialismului și 
păcii.

Conferințele organizațiilor jude
țene de partid au ales, potrivit nor
melor de reprezentare, delegații 
pentru Congresul al X-lea, desem- 
nînd totodată un număr de candi
dați pentru alegerea în organele 
superioare de conducere ale parti
dului, care va avea ioc la Congres. 
Prin aplicarea acestei noi modali
tăți de a alege Comitetul Central 
și Comisia de revizie, modalitate 
care se încadrează în procesul de 
continuă adîncire a democrației de 
partid, se creează posibilitatea ca 
reprezentanți ai tuturor organiza
țiilor de partid să-și spună cuvîn
tul asupra componenței organelor 
superioare de conducere ale parti
dului ; totodată, aceasta va contri
bui la întărirea răspunderii celor 
aleși față de organizațiile de 
partid care l-au propus.

Conferințele județene au adre
sat, în încheierea lucrărilor, tele
grame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, expri- 
mînd hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, de a-șl 
consacra toate forțele înfăptuirii 
programului de înflorire a patriei 
socialiste, jalonat de documentele 
pregătitoare ale Congresului, în 
scopul dezvoltării cuceririlor re
voluționare ale poporului, ridicării 
României socialiste pe noi trepta 
ale civilizației și progresului.

precupețim nici un efort pentru ea 
pînă la 1 august să realizăm partea 
covîrșitoare din angajamentul anual, 
de a depăși volumul producției in
dustriale planificate cu aproape 500 
milioane lei, de a economisi cel pu
țin 4 000 de tone metal peste pre
vederile planului pe 1969, de a depăși 
cu 125 milioane lei planul de livrări 
la export.

Fâcîndu-ne ecoul opiniei generale 
ce s-a conturat în aceste dezbateri, 
opinie care a fost întărită prin fapte,
(Continuare in pag. a Il-a)
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aducem în fața conferinței noastre 
adeziunea deplină exprimată de 
membrii de partid, de întreaga popu
lație a Capitalei, față de conținutul 
Tezelor și proiectului de Directive.

Desfășurate într-o atmosferă de 
dezbatere creatoare, avînd un pro
nunțat caracter de lucru, discuțiile 
asupra Tezelor și proiectului de Di
rective au ilustrat în mod pregnant 
profundul atașament și deplina apro
bare a comuniștilor față de progra
mul de dezvoltare a patriei înfățișat 
în aceste documente.

Tovarășul CICERONE GORUNES- 
CU, director general al Uzinei 
„23 August'1, reierindu-se la per
spectivele de dezvoltare a u- 
zinei în viitor, a arătat că, pen
tru a se asigura realizarea im
portantelor sarcini stabilite în ce pri
vește creșterea productivității mun
cii, se impune folosirea din plin a 
capacităților de producție, ceea ce 
implică în primul rînd o mai bună or
ganizare a producției și a muncii, în
tărirea disciplinei.

Tovarășul MIHAI NICULESCU, se
cretarul comitetului de partid de la 
IPROMET, a luat în discuție cîteva 
aspecte ale muncii de proiectare, a- 
rătînd un șir de lipsuri în sistemul 
de realizare a investițiilor. Ținînd 
seama de amploarea pe care o vor 
avea în continuare lucrările de in
vestiții în perspectiva viitorului cin
cinal, el a insistat asupra necesității 
de a se lua un șir de măsuri care 
să ducă la înlăturarea deficiențelor 
actuale.

Un . impresionant bilanț al realiză
rilor obținute în diferite uzine și fa
brici ale Capitalei, în perioada care 
a urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, a fost conturat în expu
nerile tovarășilor MARIN BURCEA, 
prim-secretar al Comitetului de par
tid al sectorului 6, TOMA MARI
NESCU, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 4, IOSIF 
LEON STEINBACH, director gene
ral al Fabricii de- confecții și trico
taje București, GHEORGHE BORȘ, 
președintele Consiliului local al sin
dicatelor. Tovarășii DAN MIHAI, 
lăcătuș la Uzinele de utilaj chimic 
„Grivița Roșie", și ION NENCIU, se
cretar al comitetului de partid de la 
uzina „Autobuzul", au exprimat, în 
numele tovarășilor lor de muncă, 
angajamentul de a munci cu entu
ziasm pentru realizarea la un înalt 
nivel calitativ a sarcinilor sporite în 
producție în cuvîntul său, tov. VA- 
SILE NEGREANU, directorul între
prinderii de stat pentru comerț ex
terior „Metalimport", a relevat suc
cesele și perspectivele exportului în 
domeniul produselor metalurgice.

Reliefînd necesitatea de a întări și 
mai mult simțul de răspundere al 
comuniștilor în etapa actuală, tovară
șul VIRGIL CAZACU, secretar al co
mitetului municipal de partid, a pro
pus ca în modificările pe care con
gresul le va aduce Statutului partidu
lui să-și găsească loc o prevedere 
care să stabilească responsabilitatea 
membrilor organelor de partid atît 
pentru realizarea sarcinilor încre
dințate, cît și pentru întreaga acti
vitate a organizației de partid din 
care fac parte.

în cuvîntul său, tovarășul GEORGE 
MACOVESCU, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, a subliniat 
strînsa legătură, continuitatea care 
există între politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru. 
Caracterul științific al acestei poli
tici, consecvența ei, concordanța din
tre principii și acțiune — a spus vor
bitorul — au adus României socia
liste un înalt prestigiu internațional. 
Rod al politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, acest 
prestigiu este pus în slujba realizării 
țelurilor poporului român, a interese
lor fundamentale ale socialismului.

Tovarășul general-locotenent IO
NEL VASILE, adjunct al ministrului 
forțelor armate, a relevat deplina^ a- 
probare a comuniștilor din armată, a 
tuturor militarilor față de linia poli
tică urmată de partid, a exprimat 
înaltele sentimente patriotice _ care 
stau la temelia pregătirii politice și 
de luptă a ostașilor noștri.

Tovarășul academician MIRON NI- 
COLESCU, președintele Academi
ei Republicii Socialiste România, 
a pus în lumină rolul parti
dului în dezvoltarea științei româ
nești în ultimele decenii. Referin- 
du-se la sarcinile mari care revin cer
cetării științifice în progresul mul
tilateral al țării noastre, el a expri
mat hotărîrea oamenilor de știință de 
a se consacra cu întreaga lor capa
citate înfăptuirii lor.

înflorirea personalității umane în 
anii socialismului, perspectivele și 
mai largi pe care le va deschide în 
acest sens Congresul al X-lea au fost 
relevate în cuvîntul lor de scriitorul 
ZAHARIA STANCU, președintele U- 
niunii Scriitorilor, IRINA RACHI- 
ȚEANU-ȘIRIANU, artistă emerită, 
RADU ENACIIE, student la Institu
tul politehnic, prof. GEORGETA 
VASILE, secretara comitetului de 
partid de la liceul „Spiru Ha- 
ret".

După Încheierea dezbaterilor s-a 
trecut la alegerea delegaților care 
vor reprezenta organizația de partid 
a municipiului București la Congresul 
al X-lea al P.C.R. Conform norme
lor de reprezentare stabilite, au fost 
aleși prin vot secret, 186 de delegați.

Potrivit perfecționărilor aduse mo
dalității de desemnare a candidaților 
pentru alegerea organelor superioare 
de partid, s-a trecut apoi la prezen
tarea propunerilor pentru aceste can
didaturi.

Conferința a primit cu entuziaste a- 
plauze și nesfîrșite ovații propunerea 
ca în fruntea listei să fie trecut se
cretarul general al Cumitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Delegații și invitații la conferință 
se ridică în picioare, scandînd : 
„Ceaușescu, Ceaușescu", „P.C.R. “, 
„P.C.R.".

în continuare au fost aleși pentru 
a candida Ia alegerea pentru organe
le superioare de conducere ale par
tidului următorii tovarăși : DUMI
TRU POPESCU, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., DUMITRU POPA, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., RADU 
BELIGAN, artist al poporului, di
rector aî Teatrului Național Bucu
rești, DINU BUZNEA, director al 
Institutului de cercetări electronice, 
VIRGIL CAZACU, secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., 
ION COSMA, prim-vlcepreședinte al 
Consiliului municipal București, LINA

CIOBANU, prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 2, ION 
CETERCHI, profesor la Facultatea 
de drept, GHEORGHE CIOARA, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, ION BRĂDUȚ- 
COVALIU, președinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, MARȚIAN DAN, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P C.R., MIHAI DRAGA- 
NESCU, profesor universitar, DAN E- 
NĂCHESCU, ministrul sănătății, MA
RIN ENACIIE, secretar al Comitetu
lui de partid al uzinelor „23 August", 
TIBERIU GRECU, director general 
al Uzinei de mașini grele-București, 
DUMITRU JOIȚA, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., NICOLAE MURGULEȚ, pre
ședintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, NICOLAE 
MILITARU, general-locotenent, MI
RON NICOLESCU, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
ELENA OCHEA, inspector general 
adjunct la Inspectoratul pentru 
protecția muncii, ALEXE POPESCU, 
prorector al Universității București, 
DUMITRU PETRESCU, vicepreședin- 

. te al Consiliului de Stat, VASILE
PUNGAN, ambasadorul României în 
Marea Britanie, RADU PRIȘCU, rec
torul Institutului de construcții Bucu
rești, CONSTANTIN SCARLAT, di
rector general al Rezervelor de Stat, 
ȘTEFAN ȘTEFANESCU, director ad
junct al Institutului de Istorie „Ni- 
colae Iorga" al Academiei, IOSIF 
LEON STEINBACH, director gene
ral al Fabricii de confecții și trico- 
taje-București, NICOLAE STATE, 
inspector-șef al Inspectoratului mili
ției municipiului București, NICO
LAE TEODORESCU, decanul Facul
tății de matematică a Universității 
din București, ION TURCU, pensio
nar, membru de partid din ilegali
tate, ZAHARIA STANCU, președinte
le Uniunii Scriitorilor.

Pe aceeași listă a fost propus și 
tovarășul ATHANASE JOJA, direc
torul Centrului de logică al Acade
miei. Propunerea a ridicat obiecții 
din partea secretarului organizației 
de partid de la Facultatea 
de filozofie și a altor comu
niști, care au arătat că, deși tov. 
Joja și-a cîștigat serioase ț merite 
prin trecutul său de luptă revoluțio
nară, ca și prin activitatea sa ca om 
de știință și cultură, neparticiparea 
sa la viața și activitatea organizației 
de partid de care aparține îi de
termină să voteze împotrivă. Pu- 
nîndu-se la vot, propunerea a fost 
respinsă.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul DUMITRU POPA, ■ membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R. care a spus : 
„Vă este cunoscută importanța pe 
care o are pentru partidul și statul 
nostru funcția de secretar general al 
partidului. în această funcție plină 
de răspundere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a desfășurat și desfășoară 
permanent o bogată și neobosită acti
vitate. înconjurat cu o dragoste fier
binte de comuniști, de întregul po
por, tovarășul Nicolae Ceaușescu re
prezintă în conștiința fiecărui cetă
țean al patriei noastre certitudinea 
continuării consecvente a politicii 
marxist-leniniste a partidului, încre
derea nestrămutată în spiritul înțe
lept, clarvăzător cu care conducerea 
partidului va sluji și în viitor inte
resele fundamentale ale poporului ro
mân, interesele generale ale cauzei 
socialismului și păcii.

în numele Biroului Comitetului 
municipal de partid, al Comitetului 
municipal și al Comisiei de propu
neri, îmi revine deosebita cinste de 
a propune conferinței să dea man
dat delegaților la Congresul al X-lea 
al P.C.R. ca aceștia să susțină reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in înalta funcție de secretar gene
ral al Comitetului Central al P.C.R.".

Propunerea este primită cu aplau
ze entuziaste, întreaga sală ovațio
nează pentru tovarășul Ceaușescu, 
pentru Pârtidul Comunist Român. 
Numeroși participanți o susțin cu 
înflăcărare, exprimînd dragostea 
fierbinte și înalta prețuire cu care 
întregul nostru popor îl înconjoară 
pe iubitul său conducător.

„Emoția puternică care mă stăpî- 
nește nu îmi permite să arăt în cele 
mai frumoase cuvinte ceea ce simt 
în acest moment, a spus tov. DUMI
TRU GHEORGHE, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 
3. Susțin această propunere pentru 
că ea este expresia totală a gîndurilor 
și sentimentelor de înaltă prețuire 
pentru dîrzenia și abnegația cu 
care tovarășul Ceaușescu s-a anga
jat din fragedă tinerețe în lupta 
partidului, pentru munca sa eroică 
consacrată triumfului noii orînduiri 
în patria noastră, pentru meritele 
excepționale pe care le are în elabo
rarea politicii interne, și externe a 
partidului nostru, politică, ce exprimă 
fidel interesele poporului nostru, ale 
cauzei socialismului și păcii. Activi
tatea secretarului general al Comite
tului Central este pilduitoare pentru 
noi toți prin clarviziunea, spiritul 
dinamic, înnoitor și înalta principiali
tate ce o caracterizează, prin neîm- 
păcarea față de lipsuri, față de toț 
ce e învechit și constituie o frînă 
în calea progresului, prin necondi
ționata slujire a cauzei socialismu
lui".

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu nu a 
precupețit nici un efort pentru trans
punerea în viață a hotârîrilor Con
gresului al IX-lea și-și continuă neo
bosit activitatea în vederea asigură
rii unui viitor luminos patriei 
noastre — a spus tov. ION TURCU,

Conferința extraordinară a organizației de partid a municipiului Bucu
rești, dezbătînd Tezele pentru Congresul al X-lea al P.C.R. și proiectul Direc
tivelor privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, în numele,comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Capitala țării, își exprimă adeziunea deplină și 
profunda satisfacție față de conținutul științific, realist și mobilizator ai 
acestor documente fundamentale pentru desăvîrșirea socialismului pe pa- 
mîntul României. „

Conferința noastră dă o înaltă apreciere gîndirii ca adevarat comuniste, 
opticii profund creatoare, întregii activități pe care a depus-o și o depune 
permanent Comitetul Central al partidului, în fruntea căruia vă aflați dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Ținînd seamă de marea însemnătate pe care o are pentru partidul și sta
tul nostru funcția de secretar general al Comitetului Central, dînd expresie 
sentimentelor de dragoste și deosebită prețuire pe care le nutresc comu
niștii, toți oamenii muncii din Capitală față de dumneavoastră, față de acti
vitatea rodnică pe care o desfășurați în slujba poporului, a progresului ge
neral al țării și a cauzei socialismului am adoptat hotărîrea și am dat mandat 
delegaților noștri să susțină candidatura dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru această înaltă funcție.

Ne angajăm în fața Comitetului Central al partidului să muncim fără 
preget pentru a da viață programului înfloririi României socialiste preconizat 
în documente, să ne aducem întreaga contribuție la propășirea patriei, Ia ridi
carea ei pe culmile mereu mai înalte ale progresului și civilizației. *•'

Conferința organizației de partid a 
municipiului București a prilejuit o 
impresionantă manifestare a hotărî- 
rii comuniștilor, a tuturor oamenilor 

pensionar, membru de partid din 
ilegalitate. Patriot , și internaționalist 
hotărît, el dă un exemplu de ac
tivitate neobosită pentru slujirea cau
zei clasei muncitoare. De aceea am 
convingerea că sînt în asentimentul 
tuturor comuniștilor din sectorul VIII, 
susținînd cu toată energia realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca se
cretar general al partidului".

„Permiteți-mi ca în numele delega
ților Centrului universitar de partid 
să exprim, o dată cu deplina adeziu
ne față de această propunere, sta
tornica stimă a cadrelor didactice și 
a studenților față de cel care cu a- 
tîta grijă se preocupă de' ridicarea 
școlii noastre de toate gradele la 
înălțimea rolului pe. care este che
mată să-1 îndeplinească în viața 
poporului nostru", a arătat tov. TA
MARA DOBRIN, prorector al Uni
versității București.

„Mă fac ecoul grivițenilor, deoa
rece ei îl cunosc bine pe tovarășul 
Ceaușescu, care ne-a vizitat de mul
te ori, preocupîndu-se îndeaproape de 
problemele care îi frămîntă pe oa
menii uzinei, a spus tov. JEAN BEIU, 
director general al uzinelor de utilaj 
chimic „Grivița roșie". Ii dorim to
varășului Ceaușescu multă sănătate, 
viață bogată în realizări, pentru ca 
succesele noastre să fie consolidate și 
dezvoltate mai departe",

„Toți militarii armatei noastre — 
cadrele și contingentele mai noi și 
mai vechi — cunosc îndeaproape 
grija și atenția cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a preocupat și 
se preocupă continuu de întărirea 
capacității de apărare a patriei noas
tre — a spus tov. general-locotenent 
CONSTANTIN POPA. Susținînd din 
tot sufletul această propunere, sînt 
în asentimentul tuturor militarilor 
armatei noastre".

Cuvinte pornite din adîncul ini
mii au mai rostit în susținerea aces
tei propuneri tov. ION CĂPAȚÎNA, 
director general al uzinei „Semănă
toarea", DUMITRU DONA, secretar 
al comitetului de partid din Minis
terul Sănătății, ALEXANDRU GO- 
MOIU, pensionar, membru de partid 
din ilegalitate. Tov. PAVEL BOJAN, 
consilier la Ministerul de Finanțe, a 
evocat figura de dîrz luptător comu
nist a tovarășului Ceaușescu în anii 
de teroare fascistă, ilustrînd marele 
curaj și eroismul de care a dat do
vadă conducătorul iubit al partidu
lui nostru.

în continuarea lucrărilor, partici- 
panții la conferință au adoptat în 
unanimitate următoarea hotărîre :

„Conferința extraordinară a Orga
nizației de partid a municipiului 
București, exprimînd gîndurile. vo
ința și sentimentele tuturor comuniș
tilor din Capitală, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, a ales în una
nimitate ca delegat la cel de-al X-lea 
Congres al partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului , de Stat al. Republicii Socia
liste România.

Pornind de la realitățile statorni
cite ferm în acești ani în viața par
tidului nostru, pe linia dezvohării 
democrației interne de partid și a 
asigurării cadrului necesar în vede
rea participării nemijlocite a tuturor 
comuniștilor la dezbaterea, elabora
rea și adoptarea hotârîrilor în pro
blemele fundamentale ale activității 
partidului, ale națiunii noastre socia
liste, conferința a desemnat candi
dați pentru alegerea de către Con
gres a organelor centrale ale parti
dului. în fruntea candidaților de
semnați pentru C.C. al P.O R. a fost 
propus tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ținînd seama de importanța deose
bită pe care o are pentru partid și 
statul nostru funcția de secretar ge
neral al Comitetului Central în coor
donarea întregii activități a organe
lor centrale ale partidului, în elabo
rarea în colectiv cu ceilalți conducă
tori a politicii interne și externe a 
partidului și statului. Conferința or
ganizației de partid a Capitalei ho
tărăște să propună pentru această 
funcție de înaltă răspundere candi
datura tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
fiu credincios al poporului român, 
devotat trup și suflet idealurilor, in
tereselor și năzuințelor sale, măreței 
cauze a partidului, pentru viitorul 
socialismului și comunismului, luptă
tor activ pentru întărirea mișcării 
comuniste si muncitorești internațio
nale, pentru dezvoltarea colaborării 
între popoare, apărarea și întărirea 
păcii în lume.

îndeplinind în decursul anilor 
funcții de înaltă răspundere încre
dințate de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a cîștigat stima, pre
țuirea și recunoștința întregului nos
tru popor.

Conferința Organizației municipale 
București a P.C.R., în numele celor 
peste 185 000 comuniști. încredințează 
mandatul delegaților aleși să susțină 
la cel de-al X-lea Congres realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român".

Conferința a decis să înștiințeze 
Imediat asupra acestei importante 
hotărîri toate conferințele județene 
de partid, inclusiv cele care își des
fășurau lucrările în ziua de 12 iulie, 

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele Consi
liului de Miniștri.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm conferința a aprobat în unani
mitate o telegramă adresată Comi
tetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele : 

muncii din Capitală, de a pune în
treaga lor capacitate creatoare în 
slujba înfăptuirii hbtărîrilor care vor 
fi adoptate de Congresul al X-lea.

Cred că este lesne de înțeles 
pentru ce un om care și-a închinat 

. viața toată, în, ceea ce această 
viață a avut mai bun, cauzei parti
dului să-și înceapă cuvîntul, ex
primînd mulțumirea profundă pe 
care o resimte față de hotărîrea 
ce ați luat-o de a propune Con
gresului partidului candidatura to
varășului Nicolae Ceaușescu pen
tru realegerea sa în funcția de se
cretar general al Comitetului Cen
tral.

Eu văd în această hotărîre un 
act de recunoaștere și un act de 
adîncă semnificație politică. Un act 
de recunoaștere meritată pentru a- 
cest strălucit fiu al țării, pentru 
migala cu care a pus în valoare 
adevărurile și frumusețea socialis
mului, măreția lui, pentru energia 
cu care a luptat ca aceste adevă
ruri să fie luate în seamă în lume, 
să-și croiască drum din ce în ce 
mai larg, pentru destoinicia cu care 
a lucrat la construirea, la înfăp
tuirea socialismului în țara noastră.

Dar acest act este, în același timp, 
și un act de adîncă semnificație 
politică. El vădește atașamentul 
partidului întreg față de cei care 
își îndeplinesc datoria în chipul în 
care și-o îndeplinește tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru întregul 
său trecut, pentru realizările sale, 
pentru perspectivele pe care mun
ca sa viitoare ni le deschide.

Aceste cîteva cuvinte spuse, în
găduiți-mi să vă transmit salutul 
Comitetului Central, salutul căl
duros al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia lucrărilor con
ferinței noastre.

Dînd o înaltă apreciere lucrărilor 
Conferinței, nivelului dezbaterilor 
purtate în cadrul ei — dezbateri ce 
au reflectat din plin creșterea spi
ritului de răspundere al comuniști
lor pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le stau în față, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a spus în 
continuare :

La sfîrșitul acestor dezbateri și în 
acest cadru este foarte greu și este, 
cred, și lipsit de utilitate să încerc 
o înfățișare a unor materiale pe 
care le cunoașteți cu toții — Tezele 
și proiectul de Directive care' au 
fost discutate — sau să vă aduc 
aminte de realizările înfăptuite în 
cadrul municipiului în intervalul 
dintre cele două congrese, realizări 
la care ați participat cu toții și pe 
care le cunoașteți.

Aș vrea mai degrabă să însăilez 
pe marginea tuturor acestor lucruri 
cîteva idei care mi se par a nu fi 
lipsite de interes.

S-a spus de multe ori, și este a- 
devărat, că trăim în momentul de 
față o deosebit de importantă re
voluție tehnico-științifică. Această 
revoluție imprimă dezvoltării so
cietății omenești în general un ritm 
din ce în ce mai accelerat. Prin toți 
porii activității'sociale pătrund cu
ceririle științei, înnoind și sporind 
posibilitățile omului de a folosi, 
pentru stăpînirea naturii în avan
tajul său, mijloace din ce în ce mai 
perfecționate.

în asemenea condiții, conducerea 
treburilor, la orice nivel s-ar plasa, 
devine o muncă deosebit de com
plexă. Judecățile care trebuie fă
cute pentru a putea lua o decizie 
reclamă pricepere în domenii mul
tiple, în așa măsură îneît este din 
ce în ce mai greu ca un singur cap 
să stăpînească totalitatea informa
țiilor necesare. De aceea se impune 
munca în grup, munca colectivă, 
strîngerea laolaltă a tuturor acelor 
oameni care posedă cunoștințele 
sau informațiile capabile să contri
buie la luarea unor decizii bune. 
Aceasta ridică cu acuitate proble
ma competenței tuturor celor care 
au atribuția de a decide și, ținînd 
seama de rolul pe care partidul îl 
are ca factor conducător al întregii 
vieți sociale, rezultă grija pe care 
trebuie să o avem față de alcătui
rea organelor de conducere ale or
ganizațiilor noastre de partid, față 
de îmbogățirea cunoștințelor pen
tru a putea stăpîni problemele tu
turor sectoarelor de activitate.

S-a subliniat în cadrul acestor 
dezbateri — a arătat în continu
are vorbitorul — că de la Con
gresul al IX-lea, moment impor
tant, de cotitură în dezvoltarea 
construcției socialiste, mersul 
nostru înainte a cunoscut un di
namism deosebit. Tezele Comite
tului Central pentru Congresul al 
X-lea și proiectul de Directive 
vorbesc despre necesitatea conti
nuării cu intensitate a industriali
zării, în cadrul politicii de dez
voltare generală economică și so
cială a țării noastre.

Din acest punct de vedere, tre
buie să ne gîndim bine, între al
tele și la faptul că dezvoltarea u- 
nei industrii puternice, de înalt 
nivel tehnic, presupune orientarea 
activității noastre către realizarea 
pe scară largă a unor produse ca
pabile să iasă la export pe piața 
internațională, în competiție cu 
ceea ce poate aduce pe această 
piață industria altor țări, dintre 
care unele deosebit de dezvoltate,

Noi am făcut dovada, acolo unde 
a existat preocupare, unde s-au 
găsit mijloacele de a mobiliza oa
menii, unde s-au definit cu cla
ritate și pricepere direcțiile în 
care trebuie să se. acționeze, că 
putem realiza produse competitive ; 
multe din produsele românești cu
ceresc astăzi un loc stabil pe pie
țele mondiale.

Desigur, toate acestea cer efort.

Mi se pare însă că un asemenea 
efort este mai ușor de obținut în
tr-o societate ca a noastră, unde 
fiecare își dă seama că muncind 
pentru promovarea și realizarea 
intereselor colectivității, muncește 
pentru realizarea propriilor inte
rese.

Referindu-se la multiplele im
plicații ale revoluției tehnico-știin- 
țifice, vorbitorul a subliniat că în 
strînsă legătură cu situația obiecti
vă pe care ea a creat-o în lume 
trebuie privite anumite aspecte ale 
politicii noastre externe. Această 
politică nu este rezultatul unei in
spirații de moment și nici al unei 
alegeri făcute pe alte baze, decît 
pe baza considerării strict științi
fice a realităților lumii contempo
rane.

în situația creată astăzi în lu
me, izolarea unei colectivități de 
celelalte este imposibilă. Nimeni 
nu poate trăi închizîndu-se în sine 
și oricît de mare ar fi o colectivi
tate, ea este obligată să trăiască în 
cadrul unor relații pe care le în
cheie cu celelalte colectivități. A- 
ceastă necesitate stă la temelia 
colaborării fiecărui stat, a fiecărui 
popor, cu celelalte state și popoare.

Desigur, sînt și alte considerente 
pentru care colaborarea între state 
pe toate planurile este indicata. 
M-am referit aici doar la unul 
dintre ele,? despre care, în general, 
se vorbește mai puțin. Este normal 
ca, înainte de toate, eforturile 
noastre de colaborare să se orien
teze către țările socialiste, cu care 
împărtășim aceleași puncte de ve
dere asupra lumii, asupra obiecti
velor pe care trebuie să le urmă
rim. Dezvoltăm această colaborare 
în cadrul respectării acelor prin
cipii bine cunoscute despre care 
s-a vorbit aici și fără de care re
lațiile dintre state pierd posibili
tatea lor de a se manifesta ca ele
mente deosebit de utile pentru 
dezvoltarea fiecăruia dintre ele și 
pentru cauza progresului general.

în același timp, este pe deplin 
justificat și de ce politica noastră 
externă se îndreaptă către dezvol
tarea relațiilor cu toate celelalte 
state ale lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

Izolarea în cadrul unui grup, fie 
că acest grup este determinat de 
apartenență la anumite concepții, 
fie că este determinat de anumite 
caracteristici geografice, îngustea
ză pentru fiecare stat posibilitatea 
de a folosi ceea ce tehnica și știin
ța realizează în alte state.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
s-a ocupat apoi de cîteva probleme 
tratate în documentele pentru Con
gres privind perfecționarea activi
tății economice, ridicarea ei la ni
velul cerințelor științei și tehnicii 
moderne. înainte de toate, a spus 
vorbitorul, se impune aplicarea în 
viață a tuturor măsurilor stabilite 
în vederea îmbunătățirii planifică
rii și a conducerii economiei. în 
București au început să funcțione
ze un număr de centrale industria
le. Funcționarea lor este încă de
fectuoasă, datorită faptului că nu 
am reușit să statornicim normele 
care să reglementeze unele laturi 
importante ale activității lor. Va 
trebui să acordăm o deosebită 
atenție acestor centrale, găsirii so
luțiilor optime pentru buna lor 
funcționare, îneît această expe
riență să poată fi extinsă pe scara 
întregii economii naționale.

Aplicarea măsurilor de îmbună
tățire a planificării și conducerii 
economiei — a spus vorbitorul — 
presupune lărgirea atribuțiilor și 
inițiativei jos, la unitățile de bază. 
Ne-am învățat — și această prac
tică a fost determinată de a- 
numite împrejurări — să îm
pingem luarea deciziilor în sus, 
căutînd să trecem răspunderea 
celor de deasupra, din organele 
superioare. Practica aceasta — jus
tificată cîndva — începe însă as
tăzi să devină dăunătoare. Dacă 
nu vom acorda atenție acestui 
fenomen, s-ar putea ajunge la si
tuații cînd cei care adoptă deci
ziile să le elaboreze fără răspun
derea necesară, iar cei care poar
tă răspunderea nemijlocită a luării 
lor să nu facă altceva decît să 
subscrie la o decizie deja luată, 
adică să decidă ei înșiși fără de
plina răspundere necesară. în
dreptarea lucrurilor în acest do
meniu nu se poate face dintr-o- 
dată ; este vorba de un proces, în 
cadrul fiecăruia din compartimen
tele de activitate economică și 
socială ale țării. în cursul lui vom 
vedea tot mai limpede care sînt 
atribuțiile ce trebuie să le aibă 
fiecare organ, pentru ce fel de 
decizii trebuie lărgită inițiativa u- 
nităților de bază și care anume 
decizii trebuie rezervate organe
lor superioare. Speranța noastră 
este că, în măsura în care vom 
așeza bine noul sistem de orga
nizare a planificării și conducerii 
economiei, vom rezolva și această 
problemă, vom imprima un dina
mism sporit întregii activități.

Una din sarcinile esențiale — a 
arătat în continuare vorbitorul — 
este organizarea muncii care în
seamnă, desigur, înainte de toate, 
introducerea celor mai raționale 
raporturi între diferitele compar
timente ale unui ansamblu, cît și 
în cadrul fiecărui compartiment. 
Dacă ne-am opri numai asupra 
spuselor unor tovarăși care au 
luat cuvîntul aici și tot am avea 

exemple concludente despre co
losalele rezerve ce există în acest 
domeniu. S-au făcut din acest 
punct de vedere propuneri inte
resante, problema constituie obiect 
de studiu; precum știți foarte 
bine, noi am constituit un institut 
care se preocupă în mod special 
de organizarea muncii. Cercetările 
în acest domeniu trebuie să se di
versifice, în funcție de ramuri, do
menii. ■ Dar preocuparea pentru 
organizarea muncii nu trebuie să 
lipsească nici la cea mai elemen
tară verigă a activității economico- 
sociale.

Vorbitorul a insistat, apoi, asu
pra necesității de a se asigura în 
continuare îmbunătățirea și mo
dernizarea produselor prin stimu
larea creației tehnice proprii. O 
bună bucată de vreme — a spus 
el — ne-am deprins să achizițio
năm licențe; ele reprezentau produ
se care se, realizau în condiții teh
nice înaintate și care aveau deja 
calități ce le făceau competitive 
pe piața mondială. Nu ne-am dat 
seama însă, de la începutul înce
putului, cît este de necesar ca fie
care produs să fie dezvoltat, dus 
mai departe, pentru că pe piața 
mondială — și aceasta este o ca
racteristică a producției moderne 
— nici un produs nu trăiește prea 
multă vreme. Fie se îmbunătățește 
foarte repede, fie este înlocuit de 
alt produs cu caracteristici supe
rioare. Dezvoltarea, perfecționa
rea produsului nu poate fi decît 
rezultatul muncii proprii, rezulta
tul capacității oamenilor noștri. 
Nu putem aștepta această dezvol
tare de la altcineva decît de la 
noi înșine. De aici, necesitatea de 
a acorda locul cuvenit sectorului 
de concepție în întreaga noastră 
activitate economică. De altfel, 
tovarăși, în lumea de astăzi — în 
care cercetarea științifică ocupă 
locul pe care-1 ocupă — este cu 
neputință ca o economie să pro
greseze, dacă nu își organizează 
o cercetare științifică proprie.

Sigur, aceasta nu înseamnă că 
fiecare uzină trebuie să aibă sec
torul său de concepție,' dezvoltat 
pînă Ia limitele unui institut de 
cercetare științifică. Sînt tot felul 
de posibilități de a organiza acti
vitatea de concepție, în așa fel 
îneît să se asigure utilizarea eco
nomicoasă și cu randament a ca
drelor, dotarea cu aparatura ne
cesară progresului cercetării știin
țifice.

Evident, nu putem avea ambiția 
de a rezolva noi toate problemele 
cercetării științifice. O ambiție de 
asemenea natură mi se pare că nu 
poate avea nimeni în lume astăzi, 
însă este sigur că România trebuie 
să-și cîștige locul ei în cadrul 
producției mondiale de inteligență. 
Și poate să facă acest lucru. Este 
cert că poate să-1 facă, datorită ele
mentelor de incontestabilă valoare 
științifică pe care le-am avut și pe 
care le avem, datorită contribuției 
pe care am adus-o și pe care o a- 
ducem la diferitele descoperiri ști
ințifice și tehnice.
~Unui centru de cultură, de învă- 

țămînt și de cercetare cum este 
Bucureștiul, probleme de acest fel 
i se pun în mod deosebit. Dacă 
avem în vedere cercetarea științifi
că, va trebui să analizăm lucrurile 
cu deosebită atenție, pentru că dez
voltarea ei implică cîteodată dotări 
deosebit de importante, și deci 
cheltuieli. Trebuie să ne gîndim să 
le facem în modul cel mai rațional, 
căutînd să îmbinăm o serie întrea
gă de activități în jurul unui capi
tal de dotări. După cum trebuie să 
ne gîndim și la dezvoltarea proprie 
a mijloacelor de dotare. Și, din a- 
cest punct de vedere, modul cum 
s-a lucrat în diferite sectoare ale 
cercetării științifice dovedește că 
Inventivitatea minții noastre nu 
este mai prejos decît a altora ; în
tr-o serie întreagă de locuri de 
cercetare s-au putut crea aparate de 
dotare, care fie sînt proprii — adi
că nu se găsesc în alte părți — fie 
înlocuiesc cu succes aparate pe care 
altfel ar fi trebuit să le aducem cu 
mari cheltuieli din import.

Ceea ce se Impune aici este să 
inventariem aceste rezultate ale 
inteligenței românești, să nu lăsăm 
ca un aparat de care mai multă 
lume are nevoie și care a fost rea
lizat într-un centru de cercetare să 
zacă acolo, cînd s-ar putea foarte 
bine asigura, printr-o judicioasă or
ganizare, ca și alții să-1 folosească.

O problemă care ne preocupă și 
care trebuie să preocupe pe fiecare 
dintre noi — a spus în continuare 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer — 
este cointeresarea materială, ca una 
din pîrghiile importante ale mobi
lizării tuturor în jurul sarcinilor 
ce trebuie îndeplinite. Vorbitorul 
a insistat asupra necesității ca în 
analizarea și soluționarea proble
melor legate de sporirea cointere
sării să se țină seama de diversi
tatea de situații care se întîlnesc în 
cadrul activității economice, de cer
cetare, sau în cadrul activității so
ciale.

O deosebită atenție merită pro
blemele legate de aprovizionarea 
tehnico-materială. întîi, pentru că, 
sub raportul consumului de mate
riale, sîntem încă destul de depar
te de normele de consum reduse 
realizate în țările dezvoltate 
din punct de vedere industrial 
și deci avem de făcut un efort 

serios pentru a diminua aces
te consumuri. Diminuarea lor ar 
însemna ieftinirea produsului, ar 
însemna crearea uneia dintre con
dițiile de competitivitate a lui pe 
piața mondială. Dar — și mi se 
pare că acest lucru este și mai im
portant — o bună aprovizionare 
tehnico-materială asigură continui
tatea procesului de producție. Defi
ciențele în aprovizionarea tehnico- 
materială, care au existat anul a- 
cesta, ne-au creat o serie de greu
tăți. La aceasta a contribuit și de
pășirea, în multe cazuri, a consu
murilor planificate. Dar, faptul că 
o bună perioadă de timp preocu
parea principală a conducătorilor 
de uzină, de secție, a trebuit să fie 
asigurarea materiei prime, i-a sus
tras de la analiza, de la atenția 
pe care trebuiau să o acorde îmbu
nătățirii calității, organizării pro
ducției și a muncii.

Insist asupra acestei probleme, 
deoarece va trebui neapărat ca, în 
cursul anilor care vin, ea să fie 
definitiv rezolvată. Noi am înființat 
un departament în cadrul planifi
cării, care se ocupă de aprovizio
narea tehnico-materială în mod 
special, dar ar fi greșit dacă con
ducerile unităților economice și-ar 
închipui că rezolvarea problemei 
incumbă numai acestui departa
ment, că ele nu ar avea nimic alt
ceva de făcut decît să aștepte să le 
vină materiile prime sau materia
lele de care au nevoie.

în continuare, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer s-a oprit asupra 
problemelor legate de ridicarea 
calificării cadrelor. Tehnica și 
tehnologiile moderne — a spus 
vorbitorul — îmbătrînesc astăzi 
mai ales datorită uzurii lor mo
rale, ele se schimbă foarte re
pede. într-un șir de ramuri există 
posibilitatea de a îmbunătăți, de a 
înnoi utilajele învechite. Dar pentru 
aceasta este nevoie de un nivel de 
pricepere din ce în ce mai ridicat 
din partea tuturor celor care 
concură la producție, de inventivi
tatea celor care le întrebuințează. 
Iată, deci, rațiunea pentru care in 
cadrul fiecărei întreprinderi tre
buie să existe o preocupare deose
bită pentru ridicarea calificării. 
Am constatat o asemenea preocu
pare într-una din întreprinderile 
Capitalei pe care am vizitat-o de 
curînd. Efortul pentru perfecționa
rea pregătirii profesionale trebuie 
făcut deopotrivă de muncitori, dar 
și de personalul tehnic superior, și 
mai ales de acesta, întrucît cu
noștințele dobîndite în școală în 
anumite discipline devin de multe 
ori, după numai cîțiva ani, un ba
gaj vechi, dacă nu sînt împrospă
tate.

într-un centru ca București se 
situează pe prim plan activitatea 
în domeniul învățămîntului. Avem 
aici — așa cum s-a arătat — cea 
mai puternică universitate din 
țară, nu numai ca număr de stu- 
denți, dar și ca număr de cadre. 
Nu vreau deloc să scad importanța 
celorlalte centre universitare, și >n 
mod special a Clujului, de care mă 
simt legat prin multe fire. Dar, 
fără îndoială, numărul de cadre 
de deosebită valoare este mare ia 
București. Modul cum se organi
zează învățămîntul este hotărîtor 
pentru calitatea cadrelor pe care le 
avem și le vom avea în viitor, 
adică tocmai în acea epocă în care 
va fi nevoie de cadre din ce în ce 
mai bine pregătite, ținînd seama 
de ritmul deosebit de accelerat de 
dezvoltare a științei și tehnicii. 

Aceasta înseamnă că celor care 
lucrează în învățămînt li se cere 
un efort deosebit pentru a desluși 
care sînt căile, metodele cele mai 
bune de perfecționare a învăță- 
mîntului. De altfel, îmbunătățirea 
învățămîntului este astăzi o pro
blemă deschisă pretutindeni în 
lume. în toate țările această pro
blemă se frămîntă ,o discută pro
fesorii, pedagogii, psihologii, o dis
cută oamenii de afaceri, preocu
pați și ei de pregătirea cadrelor ; 
se preconizează tot felul de metode. 
Mi se pare că ceea ce pînă la un 
oarecare punct s-a putut contura 
ca o certitudine este că cel puțin 
în învățămîntul universitar trebuie 
să se facă posibilul și imposibilul 
pentru a se cultiva aptitudinile și 
înclinațiile studenților către cer
cetarea științifică. Aceasta pentru 
că, în condițiile producției moder
ne, specialistul de înaltă calificare 
este solicitat în tot mai mare mă
sură pentru o activitate de creație. 
Munca de rutină dispare în cadrul 
activității specialistului. De altfel 
aspectele rutiniere ale muncii in
telectuale sînt din ce în ce mai 
mult înlocuite de mașini.

Toate aceste probleme, care sînt 
desigur problemele noastre, ale 
acelora care exercităm răspunderi 
în partid și în stat, sînt, în același 
timp, problemele fiecăruia dintre 
noi, pentru că fiecare poate con
tribui, dacă le înțelege importan
ța și dacă cumpănește bine lucru
rile, la găsirea soluțiilor sau a 
sugestiilor care să favorizeze so
luționarea lor.

în încheiere, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a spus:

Dezbaterile conferinței noastre, 
dezbateri care constituie un pro
log al socotelilor pe care le vom 
face la Congres asupra a ceea ce 
am îndeplinit, pentru a putea mai 
bine stabili ceea ce avem de rea
lizat de aci înainte, ne dau drep
tul să privim cu încredere viitorul, 
cu încredere și cu liniște, atît pen
tru hotărîrea cu care muncim spre 
a asigura progresul țării noastre, 
cît și pentru hotărîrea cu care apă
răm libertatea de a face ceea ce 
credem că trebuie făcut, nu numai 
în interesul nostru, dar și în inte
resul cauzei generale a socialis
mului, al progresului întregii uma
nități. în posesia acestor elemente 
de certitudine, mergem ferm înain
te, convinși că orice greutăți ce se 
vor ivi vor fi în mod necesar 
depășite.

S,
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industria maramureșeană să înscrie 
cote mereu mai înalte pe graficul 

' economiei naționale. Noile exploa
tări miniere, Uzina centrală de pre
parare a minereurilor din Baia 
Mare, Uzina de preparare Săsar- 
Vest, flotațiile de la Băiuț și Baia 
Borșa, Combinatul chimico-meta- 
lurgic, Uzina „1 Mai“, Uzina meca
nică de mașini și utilaj minier, 

' întreprinderile forestiere de la 
Tîrgu Lăpuș, Borșa și Tăuții de 
sus, Complexul de industrializare a 
lemnului din Sighetul Marmației, 
Fabrica de tricotaje „Unitatea" din 
■același oraș — iată numai cîteva 
dintre izvoarele de bogăție care au 
transformat din temelie viața aces
tui colț al patriei.

Nu mai puțin grăitoare sînt, pen
tru viața nouă, socialistă, pe care 
o trăiește Maramureșul, transfor
mările profunde pe care le-a cu
noscut țărănimea. Cooperativizarea 
agriculturii, sprijinul masiv acor
dat de stat pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agriculturii 
au dinamizat producția agricolă. 
Satele maramureșene cunosc din 
plin suflul puternic al înnoirilor. 
Electrifioarea, miile de case noi, 
construcțiile pentru școli de toate 
gradele au schimbat cu desăvîrșire

Printre cei ce bporesc 
roadele pămîntului 

maramureșean
La fruntariile județului, mii de 

locuitori ai localităților Mesteacăn, 
Valea Chioarului, Șomcuta Mare, 
au venit să-1 întîmpine pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, să salute 
sosirea sa în județ. O mare poartă 
maramureșeană, una dintre acelea 
care au dus pînă departe faima 
măiestriei meșterilor de pe aceste 
locuri, se ridică pe șosea. „Bun 
venit, drag conducător, pe plaiuri
le maramureșene" — se citește de 
departe deasupra porții urarea 
simplă, din inimă, care reflectă 
sentimentele tuturor celor ce tră
iesc și muncesc pe aceste melea
guri.

La ora 11 coloana oficială ajunge 
aici. In întîmpinarea oaspetelui 
ies tovarășii Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., președintele 
consiliului popular al județului, 
alți conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, ai organizații
lor obștești. Sînt prezenți tovarășii 
Maxim Berghianu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, și Iosif Banc, membru 

' supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Prin- 
tr-o explozie de urale, fe
mei și bărbați, tineri și vîrstnici, 
îl salută pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Mulțimea aplaudă, flu
tură steagurile tricolore și roșii, dă 
glas simțămintelor de nesfîrșită 
dragoste și de prețuire pe care le 
nutresc pentru cel mai iubit fiu al 
clasei noastre muncitoare: „Să 
trăiască tovarășul Ceaușescu, con
ducătorul partidului nostru iubit 
„Bine ați venit în mijlocul nostru, 
tovarășe secretar general!“, 
„Trăiască CeaușescuIntr-un 
glas, mii de oameni scandează : 
„Ceaușescu, Ceaușescu'*.

Din mijlocul unui grup de tinere 
îmbrăcate în costume naționale, un 
bătrîn oferă tovarășului secretar 
general, după datina străbună, pîi- 
ne și sare. Oaspetele mulțumește 
și adresează celor prezenți cuvinte 
de bun găsit.

Pe șoseaua care șerpuiește prin
tre colinele ce domină Valea Bîrsa- 
nului, coloana oficială se îndreaptă 
spre centrul administrativ al jude
țului. Drumul trece prin sate pito
rești ; cu mic, cu mare, locuitorii 
au ieșit în fața caselor împodobite 
de sărbătoare. Steagurile, florile, 
scoarțele cu minunate motive ma
ramureșene dau așezărilor un aer 
sărbătoresc, exprimînd și-n acest 

chipul satelor județului, de- 
monstrînd cu tărie viața nouă a ță
rănimii.

u înflorire deosebită a cunoscut 
și viața spirituală a locuitorilor 
Maramureșului. Un institut de în- 
vățămînt superior, peste trei sute 
de școli de cultură generală, li
cee de specialitate, școli profesio
nale, școli de artă stau mărturie 
pentru avîntul pe care l-a luat în
vățământul. Teatrul din Baia Mare, 
ansamblul folcloric, „școala plastică 
băimăreană", mișcarea artistică de 
amatori sînt alte dovezi incontes
tabile ale intensei activități cultu- 
ral-artistice ce se desfășoară și în 
această parte a țării în anii noștri.

Acest însuflețitor tablou de rea
lizări reprezintă pentru locuitorii 
județului Maramureș realitatea în 
mijlocul căreia trăiesc și muncesc, 
reprezintă roadele muncii lor 
călăuzită de partid. Vizita secreta
rului general al partidului se des
fășoară sub semnul recunoștinței 
fierbinți pe care oamenii muncii 
din acest județ o nutresc față de 
partid, sub semnul hotărîrii 
lor de a munci cu abne
gație, cu entuziasm, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii partidu
lui de dezvoltare a României so
cialiste.

fel sărbătoarea din inimile oame
nilor. Cu gesturi prietenești, 
tovarășul Ceaușescu răspunde ura- 
lelor și aclamațiilor. Trecînd prin 
Mesteacăn, Valea Chioarului, Bu
ciumi, Șomcuta Mare, străvechi a- 
șezări românești, secretarul gene
ral al partidului este salutat cu 
nețărmurit entuziasm. Aici, ca pre
tutindeni în țară, în persoana sa 
masele largi salută partidul nostru 
comunist, salută viața nouă, liberă, 
demnă care înflorește pe pămîntul 
României socialiste, ei îl aclamă pe 
acela care simbolizează toată nă
dejdea de mai bine a poporului ro
mân, hotărîrea sa de a ridica pa
tria noastră pe noi culmi de pro
gres șl civilizație.

Un popas în comuna Satulung,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

. LA SATULUNG
Doresc să adresez lucrătorilor din 

întreprinderile agricole de stat, din 
întreprinderile de mecanizare a a- 
griculturii și din cooperativele a- 
gricole de producție din aceas
tă comună și din întregul județ 
Maramureș, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al par
tidului (vii aplauze). Am aflat cu 
satisfacție despre rezultatele bune 
pe care le aveți în dezvoltarea a- 
gricul-turii, îndeosebi în creșterea 
animalelor și în pomicultură. M-au 
informat tovarășii de la întreprin
derea de stat și de la întreprinde
rea de mecanizare, cît și președin
tele cooperativei agricole despre 
activitatea pe care o desfășoară 
muncitorii și cooperatorii din a- 
ceste unități. Desigur, sînt o se
rie de realizări, de rezultate bune 
— mă refer atît la întreprinderea 
agricolă cît și la cea de mecani
zare care execută la timp lucrările 
pentru cooperativă, cît și la acti
vitatea cooperativei agricole. Este 
un lucru bun că se depun eforturi 

renumită prin hărnicia locuitorilor 
și prin rezultatele pe care le-au 
obținut în sporirea producției agri
cole. Comuna s-a dezvoltat o dată 
cu unirea țăranilor într-o puterni
că cooperativă agricolă. Există, de 
asemenea, aici o întreprindere agri
colă de stat și o întreprindere pen
tru mecanizarea agriculturii. în 
fața sediului întreprinderii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este așteptat 
de un mare număr de locuitori din 
Satulung și din comunele înveci
nate care aplaudă și ovaționează 
îndelung. Ieșind în întîmpinarea 
oaspetelui, tovarășa Lucreția Cris- 
tea, secretara comitetului comunal 
de partid, îi adresează un cald cu- 
vînt de bun sosit în această așezare 
maramureșeană. Directorul I.A.S., 
Octavian Lungu, îl invită pe tova
rășul Ceaușescu să viziteze între
prinderea. In timpul vizitării, tova
rășul Ceaușescu primește ample ex
plicații privind dezvoltarea în
treprinderii și rezultatele obți
nute în urma reorganizării pro
ducției și a muncii pe baza hotă
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie 1967. Se subliniază faptul că 
din anul trecut toate cele șase fer
me ale întreprinderii au devenit 
rentabile. Ele obțin un beneficiu de 
peste 8 milioane lei față de 1,3 mi
lioane cît era prevăzut. Răspunzînd 
întrebărilor secretarului general al 
C.C. al P.C.R., directorul întreprin
derii informează că deși condițiile 
climatice au fost nefavorabile s-au 
obținut recolte bune. S-au realizat, 
în medie la hectar, 2 365 kg grîu, 
3 080 kg porumb, iar în pomicultu
ră aproximativ 50 kg fructe pe 
pom. In prezent, culturile promit o 
producție sporită.

La ferma de vaci au loc discuții 
privind căile de sporire a produc
ției de lapte și carne. Gazdele sub
liniază că au reușit să obțină cîte 
3 054 litri lapte de fiecare vacă fu
rajată, iar ferma de vaci a reali
zat un beneficiu net de 250 000 lei. 
Apreciind aceste rezultate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu recomandă 
să se depună în continuare eforturi 
pentru sporirea producției zooteh
nice, întrucît multe unități cresc 
puține vaci, iar producția de lapte 
se menține la un nivel scăzut, sub 
posibilitățile pe care le oferă con
dițiile deosebit de favorabile exis
tente în județ.

La sediul I.A.S. are loc apoi o 
discuție cu conducătorii unităților 
agricole din comună. Președintele 

pentru a obține recolte mai mari, 
pentru a spori producția anima
lieră. Firește, proporția de 47 bo
vine la 108 ha pe județ nu este 
rea. Dar față de Maramureș nu este 
prea bună, pentru că județul 
dv. trebuie să ajungă la 55—60 de 
bovine pe 100 de hectare. Numai 
atunci se va putea spune că Ma
ramureșul a reușit să îndeplinească 
în condiții bune indicațiile și di
rectivele date de Comitetul Cen
tral. Noi sperăm că în cursul cin
cinalului viitor se va ajunge la 
realizarea acestui procent.

Desigur, tovarăși, că rezultatele 
pe care le avem pînă acum sînt 
bune, dar ele nu trebuie să ne 
mulțumească. Dimpotrivă ele tre
buie să ne îndemne să organizăm 
mai bine munca în toate dome
niile, pentru că sînt posibilități de 
a obține recolte mai mari — și 
mă refer atît la întreprinderea a- 
gricolă de stat cît și la coopera
tivă.

Pretutindeni, oaspetele iubit este întîmpinat cu nespusă bucurie, în spiritul tradiționalei ospitalități a locuitorilor 
de pe aceste meleaguri

cooperativei agricole, Valeriu Bu- 
ciuman, și directorul întreprinderii 
pentru mecanizarea agriculturii, 
Grigore Grigorescu, informează 
despre rezultatele obținute în acti
vitatea economico-financiară. To
varășul Nicolae Ceaușescu se inte
resează îndeaproape despre gradul 
de folosire a capacităților utilajelor 
de .care dispun unitățile, cerînd în
treprinderii pentru mecanizarea a- 
griculturii să execute un volum 
mai mare de lucrări agricole și 
neagricole pentru a-și putea aco
peri cheltuielile din veniturile 
proprii.

După vizitarea întreprinderii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
se adresează mulțimii care-1 acla
mă cu deosebită căldură.

Este știut că singura cale pen
tru creșterea bunăstării muncito
rilor. a cooperatorilor, este obți
nerea de recolte mari. Aceasta va 
asigura atît creșterea veniturilor 
fiecărui muncitor și cooperator, cît 
și creșterea avuției generale â sta
tului, deci a bunăstării întregului 
popor. Eu doresc să adresez mun
citorilor și cooperatorilor în
demnul de a face totul pentru a 
valorifica la maximum pămîntul și 
celelalte mijloace pe care le au 
la îndemînă, de a obține recolte 
tot mai mari, de a-și ridica - nive
lul de viață și bunăstare (aplauze 
puternice).

în ce privește lucrătorii de la 
întreprinderea de mecanizare, tre
buie să spun că în momentul de 
față salariile lor sînt acoperite în
tr-o măsură însemnată din buge
tul statului. E un lucru nejust și 
nu se poate merge așa mai de

parte. Aceste întreprinderi — și 
eu mă refer nu numai la cea din 
comuna dumneavoastră ci în ge
neral la întreprinderile de meca
nizare a agriculturii — aceste u- 
nități vor trebui ca, începînd de 
anul viitor, să-și realizeze venitu
rile și salariile prin munca lor. 
Salariile să fie rezultatul muncii 
pe care o vor depune. Statul nu 
mai poate să plătească salarii pen
tru oameni care muncesc 3—4 luni 
într-un an. Trebuie să înțelegem, 
aici sînt multe munci de făcut — 
și la cooperativă și la drumuri și 

"la construcții. In întreprinderile de 
mecanizare a , agriculturii avem 
mijloace de transport, tractoare, 
remorci, dar stăm și ne uităm la 
ele. Nu ne aduc nici un folos. In 
schimb plătim din bugetul 
statului salariile. Este o proas
tă administrație, o proastă 
gospodărire — și nu mai putem 
merge pe această cale. Eu îi rog 
pe tovarășii care lucrează în acest 
sector ca, împreună cu comitetul 
județean de partid, să propună so
luții concrete pentru fieoare uni
tate în parte. Așa cum se lucrează 
în toate domeniile, fiecare munci
tor din întreprinderile de mecani
zare trebuie să lucreze cel puțin 
300 de zile pe an, atunci el va avea 
și rezultate, va avea și venituri, 
contribuind astfel Ia bunul mers al 
întregii activități (aplauze).

Vă rog să nu-mi luați în nume de 
rău că am început cu critica, dar 
este normal ca atunci cînd ne întîl- 
nim să discutăm cum să organizăm 
mai bine munca, cum să gospodă
rim mai bine fiecare unitate, pen
tru că, pînă la urmă, de munca 
bună a fiecărei unități de produc
ție — industrială sau agrieslă — 
depinde bunul mers al activității 
generale din țara noastră. Dacă e- 
xistă unități care lucrează cu pier
deri, ele creează greutăți și altor 
unități economice și, pînă la urmă, 
aceasta se răsfrînge asupra bugetu
lui statului, reducînd veniturile oa
menilor muncii. Iată de ce trebuie, 
să înțelegem că nu mai este posi
bil să acceptăm asemenea stări de 
lucruri, că trebuie să pășim cu ho- 
tărîre la îmbunătățirea activității 
economice a tuturor unităților 
noastre din agricultură și din in
dustrie.

Desigur, tovarăși, avem rezultate 
bune, planul se îndeplinește și în 
agricultură. Dar dacă fiecare uni
tate își va realiza sarcinile la pro

dusele pe care le are în plan, atunci 
și realizările pe plan național vor 
fi mai mari. Vor fi atunci mai mari 
și posibilitățile de creștere a veni
tului național — deci și bunăstarea 
poporului va fi mai mare. De aceea 
trebuie să faceți eforturi, să asigu
răm creșterea veniturilor în toate 
unitățile economice.

în cetatea metalului înnobilat
1 în anii sbcialismului
Coloana mașinilor își continuă 

drumul spre centrul de reședință al 
județului. în zare, pe fundalul 
munților, se profilează siluetele 
construcțiilor industriale și noile 
ansambluri arhitectonice care au 
schimbat înfățișarea orașului Baia 
Mare. La poarta de intrare a mu
nicipiului, oaspetele este așteptat de 
mii de oameni ai muncii. Pe o mare 
pancartă sînt scrise urări de bun 
venit.

Secretarul general al partidului 
este întîmpinat de tovarășul loan 
Vijdeluc, prim-secretar al comite
tului municipal de partid, primarul 
municipiului, și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor obștești. 
Mineri, metalurgiști, cetățeni ai mu
nicipiului și pionieri îl înconjoară 
pe oaspete și-i înmînează buchete 
de flori.

După tradiționalul cuvînt de bun 
sosit, primarul municipiului îl roa
gă pe tovarășul Ceaușescu să pri
mească cheia municipiului Baia 
Mare ca mărturie a stimei și iu
birii locuitorilor orașului de la 
poalele Gutinului.

Pe ambele părți ale drumului 
spre centrul orașului, mii de oa
meni fac oaspetelui o primire entu
ziastă. în aplauzele și uralele mul
țimii, oaspetele se îndreaptă spre 
marele complex feroviar dat nu de 
mult în folosință în partea de 
nord-vest a orașului. Aici, în noua 
clădire a gării de călători, impre
sionează imensa cupolă de beton 
care conferă edificiului o înfățișare 
modernă. Holul este încadrat între 
pereți de sticlă și pereți zugrăviți 
în culori pastelate. Corpurile fluo
rescente de iluminat aruncă o lu- 

Știți tovarăși că în curînd 
vom avea Congresul partidu
lui. Cunoașteți proiectul de 
Directive, Tezele Comitetului 
Central. Ele prevăd sarcini mari 
pentru dezvoltarea viitoare a pa
triei noastre. înfăptuirea lor cere 
eforturi serioase din partea între
gului popor, cere eforturi și din 
partea țărănimii. Stă în puterea 
noastră să înfăptuim aceste direc
tive. Ceea ce am realizat pînă acum 
constituie o garanție că și în vii
tor vom îndeplini planurile pe care 
ni le fixăm. Trebuie însă să acțio
năm mai organizat, cu mai multă 
fermitate, fiecare la locul său de 
muncă să-și facă datoria față de 
unitatea economică, față de patrie, 
în felul acesta se va dovedi a fi 
un cetățean demn al patriei socia
liste. își va aduce contribuția la 
bunăstarea națiunii noastre socia
liste (aplauze prelungite).

Partidul și guvernul nostru duc 
o politică externă activă, de cola
borare cu țările socialiste, cu toate 
țările, contribuind prin aceasta la 
crearea condițiilor pentru asigura
rea păcii în lume. Prin munca 
dumneavoastră veți susține această 
politică, veți contribui Ia succesul 
politicii interne și internaționale a 
țării noastre, a politicii de con
strucție socialistă în România, de 
apărare a păcii în lume (vii a- 
plauze).

Vă urez din toată inima noi 
succese în activitatea dv., multă să
nătate și fericire (aplauze puter
nice, ovații).

★
în aplauzele însuflețite ale mul

țimii care-1 înconjoară cu dragoste, 
cu nespusă prețuire, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. se desparte 
de locuitorii comunei, urîndu-le 
multă sănătate, lor și familiilor lor.

înainte de a ieși din sat, secre
tarul general este invitat să ono
reze cu prezența sa casa celei mai 
tinere familii, cea întemeiată 
chiar astăzi de Lucia și Gheor
ghe Gheța. Oaspetele cioc
nește un pahar cu nuntașii, urînd 
tinerilor căsătoriți o viață fericită, 
armonioasă.

mină plăcută, odihnitoare. Este o 
reușită îmbinare a utilului cu fru
mosul. Tovarășul Cornel Burada, 
adjunct al ministrului căilor ferate, 
și șeful gării, Iosif Damian, îl in
formează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu asupra calităților func
ționale ale noii gări băimărene, 
concepută în așa fel îneît să poată 
satisface condițiile de confort atît 
de dorite de omul aflat pe drum. 
Ea dispune de săli de așteptare mo
derne, cabine telefonice cu servicii 
urbane și interurbane, oficiu poștal, 
punct farmaceutic, grup sanitar, 
standuri pentru difuzarea cărții și 
a presei. Se dau explicații 
în legătură și cu celelalte uni
tăți de bază ale complexului: 
stația de mișcare a trenurilor, do
tată cu instalații de înaltă tehnici
tate pentru dirijarea circulației, 
remiza de locomotive, sectoa
rele de centralizare șl teleco
mandă, autogara de călători. 
Se remarcă faptul că noul com
plex feroviar dispune de un 
număr sporit de linii care contri
buie la intensificarea traficului de
terminat de dezvoltarea acestui 
important centru industrial al țării. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi fe
licită pe arhitecți, pe proiectanți și 
constructori pentru ingeniozitatea 
soluțiilor aplicate în realizarea a- 
cestui important obiectiv feroviar.

Pe tot drumul străbătut de la 
gară pînă în centru, coloana de 
mașini este salutată cu caldă sim
patie de locuitorii orașului; Grupuri 
mari de cetățeni aclamă pe secreta
rul general al partidului.

(Continuare în pag. a IV-a)

Miting la Baia Mare
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în holul cinematografului „Da
cia" este organizată o expoziție do
cumentară privind dezvoltarea e- 
conomică și socială a județului 
Maramureș. Panouri, machete su
gestive evidențiază dezvoltarea 
impetuoasă a Maramureșului, ex
presie a politicii științifice a 'parti
dului de industrializare socialistă a 
țării. Amplificarea potențialului e- 
conomic al județului este urmarea 
înfăptuirii politicii științifice a par
tidului de dezvoltare a tuturor ju
dețelor și localităților patriei susți
nută cu încredere, printr-o activi
tate plină de dăruire, de pricepere, 
și pasiune de maramureșeni. Tov. 
Cornel Graur, vicepreședinte al 
consiliului popular județean, expli
că oaspetelui că față de 1965, anul 
trecut producția industrială a 
crescut cu 22 la sută. Sînt subli
mați indicatorii care oglindesc dez
voltarea industrială a județului, 
sporirea producției vegetale și ani
male, dezvoltarea social-culturală 
a localităților. Atrag atenția ritmu
rile înalte obținute în industria ex
tractivă și chimico-metalurgică 
care au o pondere importantă în 
economia națională, în construcția 
de mașini, reprezentată prin uzina 
mecanică de mașini și utilaj minier 
și în unele sectoare ale bunurilor 
de larg consum etc.

Sînt evidențiate importantele 
realizări pe tărîm social-cultural.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

LA MITINGUL DE LA BAIA MARE
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să vă adresez dum

neavoastră, tuturor locuitorilor din 
municipiul Baia Mare și din jude
țul Maramureș, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, a guvernului și a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, (aplauze pu
ternice).

Doresc să exprim vii mulțumiri 
oamenilor muncii din județul Ma
ramureș și din municipiul Baia 
Mare pentru primirea călduroasă 
cu care am fost întîmpinați pretu
tindeni, de cum am pășit pe aceste 
vechi meleaguri. în aceste calde 
manifestări — ale țăranilor, mun
citorilor, intelectualilor maramu
reșeni — noi vedem o expresie a 
încrederii dumneavoastră, a încre
derii întregului popor în politica 
marxist-leninistă a partidului, o 
expresie a hotărîrii dumneavoastră 
de a înfăptui neabătut programul 
de dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei socialiste, de apărare a pă
cii în lume, (aplauze puternice).

Sîntem în preajma celui de-al 
X-lea Congres al partidului. Acest 
eveniment important din viața 
partidului și a poporului nostru 
prilejuiește trecerea în revistă a 
activității depuse pentru înfăptu
irea sarcinilor trasate de Congresul 
al IX-lea, cît și dezbaterea progra
mului viitor privind dezvoltarea 
economiei în anii 1971—1975 si, în 
perspectivă, pînă în 1980. Dună 
cum știți, oamenii muncii de la 
orașe și sate, întregul nostru po
por au realizat și realizează cu 
succes sarcinile actualului plan cin
cinal. Realizările de pînă acum sînt 
superioare prevederilor din olan și 
se poate spune că avem toate con
dițiile ca pînă în 1970 să realizăm 
și chiar să depășim prevederile 
planului.

în același timp crește nivelul de 
viață material și spiritual al po
porului. România socialistă a de
venit, în acești ani. mai bogată, 
mai frumoasă. Viața poporului ro
mân a devenit mai îmbelșugată, 
mai civilizată. Acestea sînt rezul
tatele politicii de construcție socia
listă. pe care o desfășoară întregul 
nostru ponor sub conducerea Par
tidului Comunist Român (vii a- 
planze).

Tezele Comitetului Central, pre
cum și proiectul de Directive pen
tru dezvoltarea economiei în anii 
următori au fost dezbătute de în
tregul partid, de popor. Se poate 
spune că aceste documente ale Con
gresului au primit de pe acum ade
ziunea unanimă a celor ce muncesc 
din patria noastră. Conferințele ju
dețene de partid, care au avut loc 
ieri, au adoptat în unanimitate a- 
ceste Teze și Directive. Nu există 
nici o îndoială că și conferințele 
de astăzi și cele de săptămîna vii
toare vor adopta. în același spirit 
de unanimitate. Tezele și proiectul 
de Directive. Deci, ele vor da ex
presie la Congres hotărîrii unanime 
a întregului nostru ponor de a ela
bora programul dezvoltării viitoare 
a României socialiste, program care 
o va ridica pe noi trepte de dez
voltare economică, științifică, cul
turală, care va asigura ponorului 
nostru o viață tot mai îmbelșugată, 
mai fericită, (vii și puternice a- 
plauze).

Cunoaștem cu toții că în opera 
vastă de construcție socialistă cla
sa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, toți cei ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, au 
muncit și muncesc înfrățiți, de- 

O bună parte a discuțiilor este con
sacrată problemelor de sistematiza
re și de perspectivă atît ale orașu
lui Baia Mare, cît și ale altor cen
tre importante de pe meleagurile 
maramureșene. Secretarul general 
este informat despre noile cartiere 
din oraș, despre adevăratele oră
șele create în jurul celor nouă ex
ploatări miniere.

în continuarea vizitei în orașul 
Baia Mare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întîlnește la sediul 
comitetului județean de partid cu 
membrii biroului.

Tovarășul Ceaușescu atrage aten
ția asupra necesității de a se con
serva fondul locativ existent, asu
pra studierii judicioase, responsa
bile a tuturor posibilităților pe 
care le oferă O organizare superioa
ră a producției și a muncii în ve
derea scurtării termenelor de exe
cuție și a reducerii prețului de cost. 
Secretarul general al partidului re
levă necesitatea găsirii unor soluții 
noi acolo unde proiectanții nu au 
folosit pînă la capăt toate aceste 
posibilități. Tovarășul Ceaușescu 
subliniază, de asemenea, necesita
tea lichidării urmărilor unor supra
dimensionări ce s-au vădit la pro
iectarea unor unități social-cultu- 
rale.

între timp, imensa piață din fața 
sediului comitetului județean de 
partid, încadrată de impunătoare 
construcții, se umple de oameni. Pe 
frontispiciul clădirilor sînt arbora

monstrînd că atunci cînd clasa 
muncitoare devine clasă conducă
toare în stat se lichidează pentru 
totdeauna și asuprirea națională și 
se creează cadrul pentru realizarea 
unității tuturor celor ce muncesc 
și luptă pentru socialism, pentru 
comunism, (vii aplauze).

Vreau să subliniez la această a- 
dunare populară aportul adus de 
oamenii muncii din Maramureș, 
din Baia Mare, la îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare a Româ
niei socialiste. Țin să felicit din 
toată inima pe muncitorii, țăranii 
și intelectualii din Maramureș și 
din municipiul Baia Mare, (aplauze 
prelungite). Doresc, de asemenea, 
să relev activitatea meritorie des
fășurată de comuniști, de organi
zațiile și organele de partid, de 
comitetul județean în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern și să exprim cele mai calde 
felicitări tuturor comuniștilor, tu
turor organizațiilor de partid din 
județ, comitetului județean de 
partid, (vii și puternice aplauze).

Am început cu felicitări, dar tre
buie să avem în vedere că progra
mul pe care-1 vom adopta peste 
trei săptămîni la Congres va cere 
în viitor eforturi și mai mari din 
partea comuniștilor, din partea în
tregului popor. Noi considerăm că 
comuniștii sînt trup și suflet cu 
poporul, că activitatea comuniști
lor poate avea rezultate bune 
numai în măsura în care ei vor 
ști să meargă în pas cu întregul 
popor. Tocmai în această unitate 
indestructibilă între comuniști și 
cei fără de partid, în înaintarea lor 
unită pe drumul socialismului și co
munismului stă tăria orînduirii 
noastre socialiste (aplauze puter
nice).

Este cunoscut, tovarăși, că în 
munca noastră — și nu mă refer 
numai la Maramureș, la Baia Maro, 
ci în general în activitatea noastră 
— au existat în acești ani și lip
suri. Am avut de învins multe 
greutăți, dar trebuie să subliniez că 
partidul nostru, întregul popor au 
știut să acționeze pentru învingerea 
și depășirea acestor greutăți. Știm 
că mai avem multe de făcut pentru 
a realiza societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată, care să asigu
re condiții materiale și spirituale 
din ce în ce mai bune pentru oa
menii muncii, să creeze un cadru 
și mai larg pentru manifestarea 
plenară a fiecărui cetățean al so
cietății noastre socialiste. Rezulta
tele de pînă acum sînt însă o ga
ranție că vom ști să înlăturăm 
greutățile, să lichidăm lipsurile și, 
unind eforturile creatoare ale între
gului nostru popor, să asigurăm 
mersul tot mai hotărît înainte al 
întregii societăți, ridicarea pe trep
te tot mai înalte a României so
cialiste. (aplauze puternice, pre
lungite).

Țin, de asemenea, să relev că 
realizările noastre în construcția 
socialistă s-au bucurat de solidari
tatea și de colaborarea cu țările so
cialiste, atît cu cele din C.A.E.R. cît 
și cu celelalte țări socialiste, că 
prin această colaborare și coonerare 
multilaterală s-au creat cadrul și 
condiții prielnice pentru mersul mai 
hotărît înainte, atît al României cît 
și al celorlalte țări socialiste (vii a- 
plauze). Noi apreciem aceste relații 
de colaborare și cooperare în do
meniul economic și în alte domenii 
de activitate și sîntem hotărîți să 
acționăm pentru a dezvolta în con
tinuare aceste relații, atît cu țările 

te steaguri roșii și tricolore care în
cadrează portretele membrilor Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R. 
Pe mari pancarte sînt înscrise cu
vinte de salut, chemări însuflețite. 
Aclamat cu entuziasm de mulțimea 
adunată în piață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apare la balconul se
diului comitetului județean de 
partid. Se scandează puter
nic : „P.C.R.", „P.C.R.", „Trăiască 
socialismul„Ceaușescu și po
porul

Luînd cuvîntul în numele mara
mureșenilor, tovarășul Gheorghe 
Blaj, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele 
consiliului popular județean, mul
țumește secretarului general al C.C. 
al P.C.R. pentru cinstea pe care o 
face județului, locuitorilor săi, pri
mind să le fie oaspete. El face o 
scurtă prezentare a succeselor ob
ținute de oamenii muncii din Ma
ramureș, a felului în care se pre
gătesc să întîmpine Congresul al 
X-lea al partidului. Participanții la 
miting aprobă prin urale hotărîrea 
conferinței județene de partid de a 
susține prin delegații săi la Con
gres propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al Co
mitetului Central.

Salutat cu ropote nesfîrșite de 
aplauze, într-o atmosferă de entu
ziasm înălțător, ia cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

din cadrul C.A.E.R. cît și cu cele
lalte țări socialiste.

De asemenea, trebuie să arăt că 
în acești ani s-au dezvoltat puter
nic relațiile noastre de colaborare 
cu celelalte state cu orînduire soci
ală deosebită de a noastră. Aseme
nea relații constituie atît o necesi
tate a dezvoltării schimburilor 
internaționale, a diviziunii interna
ționale a muncii, cît și o necesitate 
a conlucrării între popoare, pentru 
a găsi căile de soluționare a pro
blemelor litigioase pe calea trata
tivelor, care să ducă la întărirea 
colaborării, prieteniei, la asigurarea 
păcii tuturor popoarelor, (vii a- 
plauze). După cum ați putut vedea 
din Tezele Comitetului Central, și în 
viitor noi vom promova aceeași po
litică internațională, punînd în 
centrul relațiilor noastre externe 
prietenia cu țările socialiste, vom 
dezvolta relațiile cu toate statele, 
vom milita activ pentru securitate 
în Europa, pentru colaborarea cu 
statele de pe toate continentele, 
fără deosebire de orînduire socială, 
pornind de la faptul că este nece
sar ca între state să existe relații 
de colaborare pe baza principiilor 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, respectării 
suveranității naționale, al dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
calea dezvoltării sale, fără nici un 
amestec din afară, (aplauze puter
nice).

Vom dezvolta relațiile noastre de 
colaborare cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu organizațiile 
antiimperialiste, cu mișcările de e- 
liberare națională, cu toate forțele 
democratice care se pronunță pen
tru pace, pentru eliberarea națio
nală și socială, considerînd că nu
mai ăcționînd unite aceste forțe 
vor putea asigura triumful păcii 
în lume (vii aplauze).

Iată, tovarăși, expuse pe scurt, 
bazele activității viitoare a parti
dului și statului nostru pentru 
dezvoltarea construcției socialiste 
și ridicarea bunăstării poporului 
român, pentru lărgirea colaborării 
cu țările socialiste, cu toate statele 
lumii în lupta pentru progres so
cial, pace și securitate în lume, 
(aplauze puternice). Noi apreciem 
că aceste două laturi ale activității 
noastre constituie un tot indisolu
bil. Ăcționînd pe baza acestor prin
cipii, atît pe plan intern cît și pe 
plan internațional, vom servi atît 
interesele naționale ale poporului 
nostru, cît și cauza socialismului 
și păcii în lume, (vii aplauze).

Dezbaterea Directivelor și a Teze
lor, conferințele de partid, adună
rile oamenilor muncii, manifesta
rea dumneavoastră de astăzi și în- 
tîlnirile pe care le-am avut ieri și 
alaltăieri cu oamenii muncii din 
Cluj demonstrează că întregul nos
tru popor sprijină politica parti
dului, că este hotărît să facă to
tul pentru triumful socialismului 
și păcii, (vii aplauze).

Vă asigurăm, tovarăși, că Comi
tetul Central care va fi ales de 
Congres, ca și actualul Comitet 
Central, va face totul pentru a în
făptui această politică. Puteți fi si
guri că nu există nimic mai de 
preț, nimic mai scump pentru fie
care dintre noi, pentru mine per
sonal, decît servirea intereselor po
porului și socialismului, (aplauze 
puternice, prelungite).

în încheiere, doresc să vă urez 
din toată inima noi și noi succese 
în activitatea dumneavoastră, în 
îndeplinirea sarcinilor mari pe care 
Ie aveți în toate domeniile, să-mi 

exprim convingerea că și în viitor 
comuniștii, oamenii muncii din Ma
ramureș și Baia Mare vor înfăptui 
neabătut politica Partidului Comu
nist Român — așa cum au făcut și 
pînă acum, (aplauze puternice).

Vă doresc multă sănătate și feri
cire în viață, tovarăși, (aplauze 
îndelungate, urale).

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R.,'ascultată de parti
cipanții la acest mare miting a fost 
subliniată de îndelungate aplauze, 
de ovații puternice. Minute în șir, 
miile de oameni ai muncii, români, 
maghiari și de alte naționalități, 
scandează lozinci în cinstea Parti
dului Comunist Român, a Comite
tului său Central.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a participat la o întîl- 
nire cu activul de partid din ju
dețul Maramureș, în cadrul unei 
mese tovărășești.

Cu acest prilej, primul secretar al 
Comitetului județean de partid, to
varășul Gheorghe Blaj, a exprimat 
calde mulțumiri pentru vizita fă
cută de secretarul general al par
tidului în județul Maramureș și a 
dat glas hotărîrii activului jude
țean de partid de a îndeplini fără 
preget sarcinile care îi revin din 
importantele documente pregăti
toare ale Congresului al X-lea al 
P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat aprecierea pozitivă pe care 
Comitetul Central o dă activității 
organizației și comitetului județean 
de partid, cît și importanța sar
cinilor care revin în viitor organe
lor județene de partid în unirea 
tuturor eforturilor comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din județ 
în înfăptuirea sarcinilor mari pe 
care le au atît în anul acesta cît și 
în anii viitori pentru realizarea pla
nului cincinal actual, cît și a celui 
în perspectivă, în realizarea pro
gramului ce va fi adoptat de Con
gresul al X-lea. Doresc, a spus în 
încheiere secretarul general al C.C. 
al P.C.R., să adresez încă o dată fe
licitările cele mai calde activului de 
partid, comuniștilor, comitetului 
județean de partid și să vă urez noi 
succese în activitatea dumneavoas
tră.

★
Coloana mașinilor oficiale pă

răsește orașul Baia Mare, în-

Pe întineritele meleaguri 
sătmărene

La hotarul dintre Maramureș și 
Satu Mare, la marginea comunei 
Apa, au venit în întîmpinarea to
varășului Nicolae Ceaușescu zeci 
de mii de oameni. Au coborît 
oșeni din împărăția molidului, 
oieri din plaiurile munților, au ve
nit agricultori din valea fertilă a 
Someșului.

Coloana mașinilor s-a oprit în 
fața unui original arc de triumf 
împodobit cu cununi de spice, cu 
strălucitoare blide și oluri de 
Vama, cu străiți și ștergare oșe- 
nești. Pe frontispiciul arcului de 
triumf, deasupra căruia se află 
portretele membrilor Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., aste 
scrisă urarea : „Bine ați zenit, 
iubitul nostru conducător".

în întîmpinarea oaspetelui drag 
au venit tovarășul Iosif Uglar, 
primul secretar al Comitetului ju
dețean Satu Mare al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv al 
consiliului popular județean, con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
obștești.

Printr-un tradițional gest al 
ospitalității, bătrînul oșan Vasile 
Anițaș îl invită pe tovarășul 
Ceaușescu să guste din pîinea și 
sarea acestor meleaguri. Emoțio
nați, doi pui de oșeni, îmbrăcați 
în pitorescul port local, oferă tova
rășului Ceaușescu. ca semn al dra
gostei lor, al mulțumirii pentru 
grija ce o poartă tinerelor vlăsta
re, un clop oșenesc, a cărui 
frumusețe vorbește despre iscusin
ța și talentul locuitorilor din 
această parte a țării.

în numele oamenilor muncii de 
pe plaiurile sătmarului, tovarășul 
Iosif Uglar rostește un călduros sa
lut de bun sosit:

„Fiți bine venit pe pămîntul stră
vechiului ținut al sătmarului, în a- 
cest colț minunat al patriei noastre, 
în mijlocul oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități de aici pentru care vi
zita dumneavoastră este un prilej 
de nețărmurită bucurie și de aleasă 
sărbătoare. Ne face o mare plăcere 
să puteți constata nemijlocit puter
nicul avînt politic și în muncă pe 
care l-a generat întrecerea pentru 
întîmpinarea Congresului al X-lea, 
entuziasta și deplina adeziune a 
populației din județul nostru la po
litica internă și externă a parti
dului, pentru a cărei elaborare și 
promovare consecventă dumnea
voastră aveți merite personale deo
sebite. Comuniștii și toți oamenii 
muncii din județul nostru au venit 
să vă întîmpine cu dragostea pe 
care o prilejuiește revederea unui 
vechi și statornic prieten".

Cuvîntul de bun venit este înso
țit de aclamațiile și uralele entu
ziaste, nesfîrșite ale miilor de oa
meni ce scandează îndelung pentru 
partid și Comitetul său Central, 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Primit cu puternice aplauze, cu 
ovații prelungite, ia cuvîntul secre
tarul general al Comitetului Cen-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde entuziastelor urale ale baimârenilor

dreptîndu-se spre județul Satu 
Mare. Aclamațiile mulțimii din 
centrul orașului sînt reluate de 
miile de cetățeni care împlinesc un 
coridor viu pînă la ieșirea din oraș, 
întreaga suflare omenească a a- 
cestui mare centru industrial 
pare a fi ieșit să-l salute pe oas
petele scump. Dintr-o mașină des
chisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde manifestărilor de dragos
te caldă făcută de băimăreni, luîn- 
du-și rămas bun de la acești oa
meni harnici care-și dăruiesc în
treaga lor pricepere și pasiune în
floririi României socialiste.

Cortegiul mașinilor străbate 
panglica asfaltată a șoselei, stră
juită în partea dreaptă de munții 
Maramureșului, ajungînd în cursul 
după amiezii în județul Satu Mare.

trai al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care a spus : „Dați-mi 
voie să încep prin a vă transmite 
dumneavoastră, locuitorilor județu
lui Satu Mare, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al par
tidului, a guvernului țării și a Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Fiind pentru prima dată de Ia 
înființarea sa în județul dumnea
voastră, doresc să vă felicit și să vă 
urez să deveniți un județ fruntaș 
al patriei noastre. Doresc să vă 
mulțumesc pentru manifestarea 
caldă cu care am fost întîmpinat, 
pentru cuvintele rostite, în numele 
dumneavoastră, de tovarășul Uglar. 
în această manifestare pe care 
ne-ați făcut-o noi vedem o expre
sie a încrederii în politica marxist- 
leninistă a partidului, politică pe 
deplin corespunzătoare aspirațiilor 
poporului, politică de apărare a 
cauzei socialismului și a păcii în 
lume.

în acest județ trăiesc și muncesc 
împreună oameni ai muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, iar tot ceea ce s-a creat, 
tot ceea ce s-a înfăptuit în anii 
socialismului este rodul muncii 
unite a întregului popor, a tutu
ror cetățenilor din județul dum
neavoastră, sub conducerea orga
nizațiilor de partid. Cunosc hărni
cia și entuziasmul cu care tradu
ceți în viață, în practică, politica 
partidului destinată fericirii și bu
năstării poporului. Doresc să vă 
felicit pentru rezultatele obținute, 
pentru munca dumneavoastră en
tuziastă și rodnică.

După cum cunoașteți, în docu
mentele pentru Congresul al X-lea 
al partidului ne-am înscris sarcini 
mari, de amplă perspectivă pentru 
viitorul țării. Cunoașteți de aseme
nea prevederile cuprinse în Tezele 
Comitetului Central privind poli
tica internă și externă a partidu
lui și statului. în tot ce ne pro
punem să facem, în tot ce vom 
face, noi pornim de la dorința de 
a asigura tuturor cetățenilor patriei 
o viață cît mai bună și mai îm
belșugată, de a asigura pacea și 
prietenia între popoare. Ne bucură 
să știm că aceste probleme sînt 
întîmpinate cu aprobare deplină 
de către dumneavoastră, de către 
toți oamenii muncii din patria 
noastră. Sîntem încredințați că sub 
conducerea partidului, a comuniș
tilor, întregul popor va îndeplini 
cu succes obiectivele mărețe pe 
care ni le propunem, va milita 
pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe marxist-leninîste a par
tidului.

Vă doresc, dragi tovarăși, multă 
sănătate și fericire, succese tot mai 
depline în activitatea dumneavoas
tră".

Cuvîntul conducătorului partidu
lui și statului nostru a* fost sub
liniat în repetate rînduri de aplau
zele entuziaste ale celor prezenți.

O pereche de tineri căsătoriți as
tăzi, veniți alături de consătenii lor 

să-1 întîmpine p'e oaspete, îi dă
ruiesc tradiționalul colac de nun
tă a cărui semnificație este legă
mântul pe viață.

„Să trăiască partidul comu
niștilor", „Să ne trăiești, tovarășe 
Ceaușescu" — sînt urări care se 
aud de pretutindeni.

în uralele participanților, co
loana mașinilor se desprinde cu 
greu din mijlocul mulțimii, dintre 
sutele și sutele de oameni care ofe
ră conducătorului partidului bu
chete de flori.

Șoseaua spre Livada este stră
juită de o adevărată grădină 
vie, de oameni vîrstnict și ti
neri. Pe chipurile lor se ci
tește bucuria prilejuită de a- 
cest eveniment deosebit, plăcerea 
de a se întîlni și a-1 avea oaspete 
pe secretarul general al partidu
lui, pe cel care întruchipează în 
cel mai înalt grad voința și aspi
rațiile nobile ale poporului, nă
zuința lui fierbinte de a trăi în
tr-o țară socialistă, de a fi deplin 
stăpîn pe destinele sale.

Ca să-l întîlnească aici, la Li
vada, pe conducătorul partidului, 
împreună cu localnicii au venit cu 
miile și cetățeni din comunele Sa- 
nislau, Bixad, Turți, Negrești și 
altele. Sufletul generos, primitor, 
al localnicilor îl deslușim oriunde 
ne îndreptăm privirile : în portul 
mîndru, de sărbătoare, în mulți
mea buchetelor de flori dăruite 
conducătorului iubit, în tulnicele 
înălțate spre cer care vestesc 
către cele patru zări bucuria 
oamenilor. îl deslușim în declara
țiile de dragoste, de atașament pe 
care le fac secretarului general 
al partidului, în cuvintele pe care 
un om între două vîrste, Dumitru 
Marița, unul din cei mulți pre
zenți la această înflăcărată întîl- 
nire, le-a rostit și pe care le con
semnăm : „Să ne trăiți, tovarășe 
Ceaușescu. Să ne conduceți țara, 
ca și pînă acum, pe calea păcii".

Se vizitează stațiunea experi
mentală zonală agricolă din Liva
da. La intrare, secretarul general 
al partidului este întîmpinat de 
conducători ai unor instituții jude
țene, ai organelor locale.

Directorul stațiunii, inginerul 
Aurel Lăpușan, prezintă realizări
le obținute de colectivul de cerce
tători al acestei stațiuni. înființată 
cu 8 ani în urmă, această unitate, 
care îmbină cercetarea științifică 
cu o activitate nemijlocită de pro
ducție, a reușit să amelioreze prin 
rezultatele cercetărilor proprii, te
renurile podzolice mai puțin priel
nice agriculturii, să obțină recolte 
bune, activitatea ei în cele două 
sectoare — vegetal și zootehnic — 
devenind rentabilă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește pentru cîtva timp la „Casa 
agronomului" unde, în fața planșe
lor, primește ample explicații. Este 
vizitat apoi un stand cu exemplare 
din rasa brună de Maramureș.

Conducerea stațiunii îl asigură 
pe secretarul general al partidului 
că rezultatele obținute pînă acum 
în mărirea productivității solului 
podzolic, în ameliorarea raselor de 
animale vor fi continuate, că va 
fi larg stimulat schimbul de expe
riență, că vor fi popularizate și 
extinse, după criterii științifice, 
rezultatele cercetării.

Primarul comunei Livada, tova
rășul Francisc Kranyak, îl infor
mează în continuare pe tovarășul 
Ceaușescu asupra preocupărilor 
consiliului popular comunal pri
vind acțiunea de sistematizare a 
comunei. El arată că, respec- 
tîndu-se tradițiile și specificul lo
cal, va fi continuată consecvent 
acțiunea de mare importanță a 
sistematizării, a cărei soluționare 
trebuie gîndită în perspectivă, vi- 
zînd asigurarea densității optime a 
populației, crearea condițiilor co
respunzătoare de civilizație și con
fort care, alături de alți factori, vor 
contribui la apropiere^ satului de 
oraș.

Pe întreg traseul, locuitorii co

munelor așezate de-a lungul șoselei 
ce unește Baia Mare cu Satu Mare, 
oameni ai muncii din satul Iojib, 
comunele Dumbrava, Ciuperceni și 
Botiz, salută cu căldură prezența 
conducătorului partidului. îniy>' 
scurte popasuri, tovarășul Nicolae 7- 
Ceaușescu strînge cu prietenie mîi- 
nîle celor veniți în întîmpinare.

în aplauzele vii ale populației, 
mașinile se îndreaptă spre reședin
ța județului. Din sute de mîini, bu
chete mari de flori ale pămîntului 
strămoșesc sînt oferite secretarului 
general al partidului.

La intrarea în Satu Mare oaspe
tele este primit de conducători ai 
organelor municipale de partid și 
de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești. Adresîndu-se secreta
rului general al partidului, prima
rul municipiului, tovarășul Ion Fo- 
ris, îi înfățișează preocupările ma
jore ale locuitorilor acestui oraș, 
vechi de un mileniu, dar care a 
cunoscut o adevărată înflorire abia 
în anii socialismului, ca urmare a 
politicii partidului de dezvoltare 
multilaterală a tuturor regiuni
lor și localităților patriei. Este 
deosebit de semnificativ în acest 
sens faptul că potențialul econo
mic,al orașului Satu Mare a cres
cut în cei 25 de ani care au tre
cut de la eliberarea patriei de 110 . 
ori. Primarul orașului arată că, 
datorită ajutorului prețios primit 
din partea partidului și guvernu
lui, au fost reutilate și moderni
zate o seamă de întreprinderi, s-au 
construit noi obiective edilitar- 
gospodărești, că datorită activi
tății rodnice a tuturor oamenilor 
muncii au fost îndeplinite preve
derile din planul de stat pentru 
primul semestru al acestui an. cît 
și angajamentele luate în între
cerea socialistă în cinstea Congre
sului partidului și a eliberării pa
triei. Aceste realizări constituie o 
mărturie a adeziunii depline față 
de politica partidului și statului, o 
expresie a aprobării unanime a 
documentelor pregătitoare pentru 
cel de-al X-lea Congres al parti
dului.

în semn de omagiu și recunoș
tință pentru conducătorul partidu
lui și statului nostru, primarul o- 
rașului înmînează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia orașului 
și o copie după cel mai vechi do
cument, care atestă existența sa 
de 1 000 de ani ca fostă cetate a 
voievodului român Menumorut. 
Conducători ai unor importante u- 
nități economice sătmărene oferă 
cu acest prilej oaspeților mostre 
ale produselor întreprinderilor în 
care lucrează.

Străbătînd străzile orașului Satu 
Mare în ovațiile și uralele adre
sate fără contenire de zecile de mii 
de cetățeni tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, coloana mașinilor se 
îndreaptă spre sediul comitetului 
județean de partid.

Orașul întreg e o singură sufla
re, un singur gînd. Numele secre
tarului general al partidului este 
rostit de mii de glasuri. Este și a- 
ceasta o dovadă elocventă că po
porul român, oamenii muncii de 
pretutindeni din țara noastră, in
diferent de naționalitate, își res
pectă și urmează cu profund de
votament conducătorii care și-au 
legat viața și munca de idealurile 
înălțătoare pentru care au militat 
înaintașii noștri, de slujire cu dă
ruire a cauzei socialismului, a 
prieteniei între popoare.

Steagurile patriei și partidului 
flutură în vînt. Către mașina în 
care se află tovarășul Ceaușescu 
sînt întinse mereu și mereu bu
chete de flori. Se aud cuvinte iz- 
vorîte din inimă, din mîndria că 
partidul și țara au în fruntea lor 
un asemenea conducător încercat, 
animat de sentimentele unui înalt 
patriotism, de devotament față de 
popor.

Zeci de mii de oameni au venit 
în fața sediului comitetului jude-

(Continuare în pag. a V-a)
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Plecarea unei delegații 

a C. C. al P. C. R. în Irak
Duminică dimineața a plecat spre 

Bagdad o delegație a C.C. al P.C.R., 
formată din tovarășii Mihail Levente, 
membru al C.C. al P.C.R., și Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care, răspunzînd 
invitației Partidului Baas, va parti
cipa la festivitățile prilejuite de săr
bătorirea Zilei naționale a Irakului.

La plecare, delegația a fost saluta
tă, la aeroportul Băneasa, de Lazăr 
Dumitru, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Jamil 
Al Windawi, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Republicii Irak la București.

(Urmare din pag. a IV-a)

țean de partid, în Piața Libertății și 
pe străzile înconjurătoare. Pe o 
mare pancarta ce acoperă fațada 
uneia dintre clădiri este scris: 
„Trăiască cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român1'. 
Aici, în această piață cu nume 
simbolic, are loc un impresionant 
miting. Apariția tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu la balconul se
diului comitetului județean de par
tid este salutată de zecile de mii de 
oameni cu nestăvilit entuziasm, cu 
ovații îndelungate, mărturie a ata
șamentului fără rezerve al oame

o Dragoste la Las Vegas : PATRIA —
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI
— 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 ; 
21, FAVORIT — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FEROVIAR — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
© Comisarul X șl banda „Trei cîinl 
verzi" : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină
— 20,30, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,30.
© Omul momentului : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45. 
O Crima din pădure : VICTORIA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
O Deșertul roșu : CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA DOINA
— 20,30.
© Tarzan, omul Junglei : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; (de la orele 
20,30) — Pipele ; GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,30.
O Marele șarpe : DOINA — orele 9—10 
program pentru copii ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
G La dolce vita : UNION — 15,30 ; 19. 
© Feldmareșala : GRIVIȚA — 9 ;11 ,15 ;
13,30 ; 16.
o Operațiunea „Belgrad*4 : GRIVIȚA —
18.15 ; 20,30.
© Răutăciosul adolescent: ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
© Comedianțil (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină — 20,30. 
o Vremuri minunate Ia Spessart: DA
CIA — 8—16,15 în continuare ; 18,30 ; 
20,45.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA MITINGUL DE LA SATU MARE
Dragi tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez dum
neavoastră, locuitorilor orașului 
Satu Mare, tuturor locuitorilor a- 
cestui județ, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al par
tidului, a guvernului și a Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, (aplauze puternice, 
urale).

Sînt încă sub impresia plăcută 
a primirii entuziaste care ni s-a 
făcui la intrarea în județ, a întîl- 
niriji cu cercetătorii și cu coopera
torii din Livada, din comunele prin 
care am trecut și, în mod deosebit, 
de primirea în orașul Satu Mare, 
în aceste manifestări noi vedem 
expresia încrederii profunde a lo
cuitorilor orașului și județului Satu 
Mare în politica marxist-leninistă a 
partidului nostru. în Comitetul său 
Central — expresia hotărîrii ca, 
împreună cu toți oamenii muncii 
din România, să contribuiți la în
făptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului nos
tru. (vii aplauze, urale). Aceste ma
nifestări sînt totodată o expresie 
a atașamentului profund față de 
politica partidului nostru. Consider 
că acest atașament este un rezultat 
al faptului că partidul concentrea
ză întreaga sa pricepere și capaci
tate de organizare spre ridicarea 
continuă a nivelului economic — 
industrial și agricol — al patriei 
noastre, spre dezvoltarea științei, 
culturii. învățămîntului, spre ridi
carea continuă a nivelului de viață 
al Oamenilor muncii. De asemenea, 
vedem în aceste manifestări rezul
tatul politicii naționale marxist- 
leniniste a partidului nostru, 
(vii și puternice aplauze, urale).

Am ascultat cu satisfacție cuvîn
tul tovarășului Uglar, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
care ne-a vorbit despre rezultatele 
bune obținute de muncitorii, ță
ranii și intelectualii din orașul și 
județul Satu Mare, în îndeplinirea 
sarcinilor care le-au stat în față. 
Este pentru noi o deosebită plă
cere să putem constata că munci
torii din Satu Mare, țăranii din în
tregul județ, intelectualii de pe 
aceste meleaguri, nu-și precupe
țesc eforturile pentru a asigura 
îndeplinirea planului de creștere a 
producției industriale și agricole, 
de dezvoltare a învățămîntului și 
culturii. Toate acestea sînt expre
sia hotărîrii dv., la fel ca și a în
tregului popor, de a asigura ca 
programul elaborat de Congresul 
al IX-lea să fie nu numai îndepli
nit, ci și depășit (aplauze puterni

Secretarul general al partidului ureczâ tinerilor câsâtoriji o viață fericită, armonioasă

nilor muncii din acest județ față 
de politica partidului nostru, a uni
tății indestructibile a poporului în 
jurul partidului, a conducerii sale 
înțelepte, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Adresînd secretarului general al 
partidului un fierbinte salut, tova
rășul Iosif Uglar, primul secretar 
al comitetului județean de partid, 
a înfățișat realizările deosebite cu 
care comuniștii, toți oamenii mun
cii din municipiul și județul Satu 
Mare întîmpină apropiatele eveni
mente, de însemnătate istorică pen
tru partidul și poporul nostru — 
cel de-al X-lea Congres al partidu
lui și a XXV-a aniversare a elibe

ce). Pentru rezultatele obținute în 
toate domeniile de activitate, țin 
să adresez cele mai calde felici
tări tuturor muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor din județul dv. 
Le doresc noi și noi succese în 
activitatea lor. Țin totodată să adre
sez calde felicitări comuniștilor, 
organizațiilor de partid, activului 
de partid, comitetului județean de 
partid, care, îndeplinind hotărîrile 
Congresului, ale Conferinței Națio
nale și ale Comitetului Central, 
desfășoară o muncă rodnică, au 
strînse legături cu toți cei ce mun
cesc din această parte a țării — 
și care, unind eforturile tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri, asigură înfăptuirea cu 
succes a marilor sarcini care le 
stau în față (aplauze puternice, 
îndelungate).

Cunoașteți că în aceste zile, în 
întreaga țară au loc conferințe 
ale organizațiilor județene de par
tid, că ele dezbat Tezele și pro
iectul de Directive pentru Congre
sul al X-lea — aceste documente 
care trasează drumul de dezvoltare 
în continuare a patriei noastre so
cialiste — documente pe care le-ați 
discutat și asupra cărora v-ați spus 
părerea. De altfel, în întreaga țară, 
milioane și milioane de oameni ai 
muncii, împreună cu comuniștii, au 
dezbătut pe larg aceste documente, 
au făcut numeroase propuneri me
nite să asigure ca programul ce va 
fi înfățișat Congresului — și pe 
baza căruia va trebui să acționăm 
pentru dezvoltarea patriei noastre 
pînă în 1975 — să oglindească vo
ința unanimă a poporului, să fie 
cu adevărat expresia voinței co
lective a celor 20 de milioane de 
cetățeni ai Republicii Socialiste 
România, (aplauze puternice, o- 
vații).

Supunînd dezbaterii întregului 
popor programul dezvoltării vii
toare a țării, noi pornim de la fap
tul că numai pe baza consultării 
largi a celor ce muncesc, numai 
asigurînd participarea lor activă la 
elaborarea hotărîrilor, a planurilor, 
numai prin atragerea maselor la 
munca de înfăptuire a acestor ho- 
tărîri, putem realiza unul din prin
cipiile de bază ale marxism-leni- 
nismului, ale societății socialiste — 
acela ca societatea să fie realmente 
condusă de poporul însuși care, stă- 
pîn pe destinele sale, își constru
iește în mod conștient viitorul. Noi 
dorim să construim viitorul Româ
niei socialiste prin ridicarea indus
triei, agriculturii, științei și culturii 
la un nivel tot mai înalt, în așa 
fel încît să ne apropiem tot mai 

rării patriei — exprimînd senti
mentele unanime ale tuturor ce
tățenilor județului, hoțărîrea lor 
fermă de a-și consacra și în conti
nuare întreaga energie pentru în
făptuirea programului care va fi 
elaborat și adoptat la Congres. El 
și-a exprimat convingerea că dele
gații la Conferința județeană de 
partid, care va avea loc în curînd, 
vor adopta cu entuziasm hoțărîrea 
de a propune Congresului realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului.

în aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

mult de țările avansate, deoarece 
numai astfel vom putea spune că 
am înfăptuit cerințele de bază ale 
socialismului și anume, asigurarea 
atît a mijloacelor materiale pentru 
ridicarea nivelului de viață al po
porului. cît și a condițiilor nece
sare pentru ridicarea nivelului de 
conștiință, de cultură al poporului, 
pentru dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste — chezășia par
ticipării acestuia la conducerea 
statului, la succesul deplin al con
strucției socialiste, (vii aplauze).

Faptul că partidul nostru dez
bate toate problemele politicii in
terne și externe cu masele largi 
populare este o dovadă a încrede
rii pe care o are în capacitatea de 
creație a tuturor celor ce muncesc 
în patria noastră, o expresie a fap
tului că partidul consideră că își 
poate îndeplini misiunea numai în 
măsura în care pentru politica sa 
obține adeziunea unanimă a po
porului. Vom continua întotdeauna 
să ne consultăm cu poporul, să dis
cutăm cu el cum să acționăm pen
tru a asigura mersul tot mai ho- 
tărît înainte pe drumul socialis
mului și comunismului, (aplauze 
puternice, îndelungate).

în același timp, legătura strînsă 
cu masele este dovada încrederii u- 
nanime a poporului în partid — 
ceea ce ne întărește și mai mult 
hoțărîrea de a merge neabătut pe 
calea înfăptuirii politicii interne și 
externe trasată de Congresul al 
IX-lea și pe care o vom supune 
celui de-al X-lea Congres al par
tidului.

Prin unitatea indestructibilă din
tre partid și popor — partid care 
este el însuși emanația poporului 
— împletind în mod armonios rolul 
conducător al partidului cu ridica
rea poporului la conducerea între
gii activități sociale, noi înfăptuim 
acea cerință a socialismului și co
munismului de a asigura ca, într-un 
front unic, pe baza principiilor 
marxist-leniniste, toți cei ce mun
cesc să devină constructori conști- 
enți ai societății de mîine, ai pro
priului lor viitor. Aceasta consti
tuie dovada grăitoare a superiori
tății și justeții politicii partidului 
nostru în toate domeniile de acti
vitate (aplauze prelungite, înde
lung repetate).

Dragi tovarăși,

Preocupîndu-ne de asigurarea 
mersului înainte al societății noas
tre socialiste, acordăm în același 

timp o atenție deosebită dezvoltării 
relațiilor cu țările socialiste — cu 
țările socialiste vecine, cu cele 
membre ale C.A.E.R., cu toate cele 
14 state ale sistemului mondial so
cialist. Noi pornim de la faptul că 
construirea cu succes a socialismu
lui în fiecare țară reprezintă o con
tribuție la întărirea și dezvoltarea 
sistemului mondial socialist și. în 
același timp, la asigurarea unități) 
țărilor socialiste, reprezintă un 
sprijin pentru victoria socialismu
lui în fiecare țară. De aceea, noi 
acționăm și vom acționa și în vii
tor, cu neabătută consecvență, pen
tru a dezvolta, în toate domeniile, 
relații de colaborare și cooperare 
cu toate țările socialiste, văzînd în 
aceasta una din obligațiile noastre, 
atît naționale cît și internaționale, 
(aplauze prelungite, ovații).

în același timp, pornind de la 
realitatea că pe această planetă 
există un număr mare de țări cu 
alte orînduiri sociale, partidul nos
tru, acționînd în spiritul principiu
lui coexistenței pașnice, dezvoltă 
relații de colaborare cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire social-politică. Noi conside
răm că în lumea de azi, în care 
există încă multe probleme de re
zolvat, este necesar ca toate statele 
— atît cele mari cît și cele mici 
și mijlocii — să-și asume răspun
derea și să acționeze pentru a con
tribui la dezvoltarea colaborării 
între popoare, pentru a asigura pa
cea în lume. în acest spirit au ac
ționat și vor acționa și în viitor 
partidul și statul nostru (aplauze 
puternice, prelungite).

La baza politicii noastre externe 
punem principiile egalității în 
drepturi între toate statele, ale 
respectării suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecu
lui în treburile interne, respecta
rea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî nestînjenit dezvoltarea 
economică și socială, corespunzător 
voinței sale, fără nici un amestec 
din afară (aplauze puternice, ova- • 
ții). Aceste principii capătă o re
cunoaștere tot mai largă pe arena 
internațională, se afirmă ca sin
gurele care pot asigura dezvolta
rea colaborării între toate statele, 
a securității și păcii în lume. Și 
în viitor va trebui să acționăm cu 
toată consecvența și fermitatea în 
spiritpl acestor principii, să dez
voltăm relații de colaborare cu ță
rile în curs de dezvoltare, să dez
voltăm solidaritatea cu mișcările 
de eliberare națională, cu po
poarele care luptă pentru a scu
tura jugul colonialist și a-și hotărî 
destinele fără imperialiști. Am a- 
cordat și vom acorda întotdeauna 
întregul nostru sprijin popoarelor 
care sînt hotărîte să trăiască li
ber și independent, care sînt ho
tărîte să-și apere independența îm
potriva oricărui amestec sau atac 
imperialist (aplauze furtunoase, 
ovații).

Partidul nostru a dezvoltat și 
dezvoltă relații cu toate partidele 
comuniste și muncitorești. Conside
răm că întărirea solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, a or
ganizațiilor revoluționare ale cla
sei muncitoare constituie o cheză
șie a dezvoltării cu succes a luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
progres social și pentru pace. Și 
în viitor vom acționa pentru a dez
volta relații de solidaritate inter- 
naționalistă cu toți comuniștii, cu 
clasa muncitoare de pretutindeni, 
(aplauze puternice).

Știm că în lume există încă im
perialism, că există forțe care se 
opun progresului, care acționează 
în direcția înrobirii popoarelor și 
pun în pericol pacea. Știm că atîta 
timp cît există imperialism, există 
și pericolul unui război mondial, 
dar știm, totodată, că în lume exis
tă suficiente forțe în stare să de
joace planurile imperialiștilor, ale 
cercurilor reacționare. Acționînd 
unite, aceste forțe pot, și trebuie, 
să asigure dezvoltarea pașnică a 
vieții internaționale, rezolvarea 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor, pot asigura omenirii con
diții pentru realizarea deziderate
lor sale de progres economic și so
cial, de pace. în aceasta constă în
datorirea țărilor socialiste, a parti
delor comuniste, a întregii mișcări 
antiimperialiste. Noi vom acționa 
în strînsă unitate cu aceste forțe 
pentru a ne aduce contribuția la 
marea cauză a tuturor popoarelor 
globului pămîntesc. (aplauze pu
ternice).

Iată pe scurt, tovarăși, principiile 
politicii interne și externe a parti
dului nostru. Noi chemăm întregul 
partid, întregul popor să nu pre
cupețească nici un efort, pentru a 
asigura transpunerea fermă în viață 
a acestor principii. Avem convin
gerea că înfăptuirea politicii mar
xist-leniniste a partidului nostru va 
aduce poporului român noi satis
facții, atît pe plan intern, cît și pe 
plan internațional. Fără îndoială, 
România va obține noi victorii atît 
în construcția socialistă, cît și în 
lupta pe care o duce contribuind 
la cauza păcii în întreaga lume 
(vii și puternice aplauze).

în această grandioasă luptă, și 
dumneavoastră, oamenilor muncii 
din Satu Mare, vă revin sarcini 
mari. Sînteți chemați ca, împre
ună cu oamenii muncii de pe în

treg cuprinsul patriei, să munciți 
cu pricepere și abnegație pentru a 
da viață prevederilor Tezelor și 
Directivelor celui de-al X-loa Con
gres al P.C.R. Felul cum ați mun
cit pînă acum constituie o cheză
șie că și în viitor veți ști să vă 
aduceți contribuția la înfăptuirea 
tuturor sarcinilor ce vă vor-reveni. 
Participînd cu toate forțele la în
făptuirea programului de dezvol
tare socialistă a României, dumnea
voastră, cetățenii din orașul Satu 
Mare, veți putea spune: în tot 
ceea ce s-a înfăptuit, nu numai în 
județul și orașul nostru, dar în în
treaga țară, este încorporată și o 
parte a muncii, conștiinței și devo
tamentului nostru, dedicate socia
lismului, patriei noastre socialiste, 
României (aplauze puternice, urale). 

în încheiere, vă urez încă o dată, 
din toată inima, noi și noi succeâe 
în activitatea dumneavoastră. Vă 
doresc multă sănătate și multă fe
ricire (aclamații entuziaste, ovații).

Cuvîntarea rostită de secre
tarul general âl C.C. al P.C.R. 
a fost subliniată în repetate 
rînduri , cu aplauze puternice, 
înflăcărate. Minute în șir, miile de 
oameni prezenți în Piața Libertății 
ovaționează puternic pentru Parti- i 
dul Comunist Român și- Comitetul 
său Central, scandează îndelung : 
„CEAUȘESCU11 — „CEAUȘESCU11. ’

*
în cinstea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, la teatrul din loca
litate s-a prezentat un specr 
tacol festiv susținut de artiști 
ai secțiilor română și maghiară, de 
formații folclorice ale căminelor 
culturale din Roșiori; Negrești- j 
Oaș, Tirsolț, ale caselor de cultură j 
din Satu Mare și Cărei. Programul ; 
a cuprins cîntece și jocuri popu- ; 
lare românești, maghiare și. ger- i 

' mane, cîntece patriotice, balade ; 
din zona folclorică a Oașului — 
toate izvorîte din același sentiment 
care îi animă pe locuitorii acestui 
județ, pentru împlinirile depline 
ale patriei noastre socialiste.

La terminarea spectacolului, în 
fața teatrului și pe străzile muni
cipiului, secretarului general al . 
partidului i se face din nou o ma
nifestație de caldă și nețărmurită • 
dragoste și prețuire.

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ 
s-a întîlnit cu activul de partid din 
județul Satu Mare, în cadrul unei ! 
mese tovărășești.

Salutînd prezența secretarului 
general al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Iosif Uglar, prim-secretar al comi
tetului județean de partid, a spus 
printre altele : Noi, cei din orga
nele locale ale partidului, am găsit 
întotdeauna în persoana dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, un 
strălucit model de abnegație în 
muncă, de pasiune și consecvență 
revoluționară, de principialitate ; 
partinică, de dăruire fără rezerve 
luptei nobile pentru cauza partidu
lui, pentru triumful ideilor socia
lismului și comunismului, pentru 
fericirea și prosperitatea poporului 
român.

Vă asigurăm că, și în viitor, vom 
face tot ce ne stă în putință pen- | 
tru a îndeplini cu cinste sarcinile t 
care ne vor fi încredințate, promo- j 
vînd mai larg — în munca noas
tră de partid, în activitatea din toa
te celelalte sectoare spiritul nou 
de muncă fundamentat de Congre- S 
sul al IX-lea, cu aportul dumnea- | 
voastră esențial.

în cuvîntul său, tovarășul Nicolae 8 
Ceaușescu s-a referit la sarcinile 
de viitor care revin comuniștilor, 
activului și comitetului județean în 
îndeplinirea importantelor- sarcini 
ale planului pe 1969—1970 și a pre
vederilor pentru cincinalul urmă
tor. „Aș dori — a spus secretarul 
general — să subliniez numai o la
tură a activității activului de partid 
și anume aceea că în întreaga sa 
muncă va trebui să se preocupe 
permanent de întărirea legăturii cu 
oamenii muncii, să considere mun
ca de partid, de activist de partid, 
în strînsă legătură cu unirea ener
giilor tuturor oamenilor muncii. Re
zultatele obținute de fiecare acti
vist să fie apreciate după felul cum 
știe să se facă înțeles, să mobilizeze 
eforturile maselor largi populare 
la îndeplinirea programului parti
dului. Aceasta presupune receptivi
tate la părerile, la propunerile ma
selor populare, presupune acționa
rea cu mai multă atenție și cu mai 
multă perseverență în direcția so
luționării problemelor și cerințelor 
oamenilor muncii. Acționînd astfel, 
activul nostru de partid, comuniș
tii vor reuși într-adevăr să aibă un 
rol important în activitatea multi
laterală ce trebuie desfășurată, a- 
vînd în vedere înfăptuirea sarci
nilor puse de Comitetul Central al 
partidului11. •

★
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în județele Ma
ramureș și Satu Mare a constituit 
o puternică manifestare a atașa
mentului oamenilor muncii față de 
politica partidului, a hotărîrii lor 
de a milita cu consecvență pentru 
transpunerea ei în viață'.

Reportaj realizat de
Mircea IONESCU 
George-Radu CHIROV1CI 
Nicolae DRAGOS 
Mircea S. IONESCU 
Dumitru GIȚA

0 delegație guvernamentală română 
a plecat

La invitația guvernului irakian, o 
delegație guvernamentală română, 
condusă de Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor pentru, industria chimi
că și rafinării, a plecat la Bagdad 
pentru a participa la festivitățile 
prilejuite de sărbătorirea Zilei națio
nale a Republicii Irak. Din delegație 
face parte ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bagdad, Con
stantin Stănescu.

VIZITELE DELEGAȚIEI SFATULUI POPULAR 
AL ORAȘULUI VARȘOVIA

Delegația Sfatului. popular al o- 
rașului Varșovia, condusă de Jerzy 
Majewski, președintele comitetu
lui executiv, a făcut duminică di
mineața o vizită la Consiliul popu
lar al municipiului București, unde 
a avut o întîlnire cu Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei. La 
întrevedere, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, au 
luat parte Ion Cosma, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București, și alți membri ai co
mitetului executiv

A fost de față Jaromir Ochedusz- 
ko, ambasadorul R.P. Polone la 
București.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații asupra acti
vității municipale din cele două ca
pitale, în domeniile economic, so
cial-cultural și edilitar-gospodăresc.

Vizitele delegației 
Adunării Populare Supreme 

a R. P. D. Coreene
Delegația Adunării Populare Supre

me a Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de Kang Riang Uk, 
vicepreședinte al Prezidiului Adu
nării Populare Supreme, își continuă 
vizita prin țară. însoțiți de persoane 
oficiale române, oaspeții au făcut du
minică dimineața o excursie cu ma
șinile de ;la- Pitești la Rm. Vîlcea, 
pe Valșa Oltului, la Sibiu și au po
posit la. Poiana Brașov. Aici, parla-

DE LA MINISTERUL 
CĂILOR FERATE

Datorită ploilor îndelungate și to
rențiale căzute în ultimul timp, cir
culația feroviară a fost stînjenită pe 
linia Ploiești-Brașov și în nord-es- 
tul Moldovei. Temporar circulația 
este întreruptă între Predeal și Ti
mișul de Sus, precum și pe unele 
porțiuni de linie din Moldova, între 
Crasna-Vaslui-Buhăești, Roman-Bu- 
hăești și Iași-Dorohoi.

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
rece și umedă în jumătatea de est a 
țării unde cerul a fost acoperit și au 
continuat să cadă ploi temporare. In 
rest cerul a fost variabil mai mult 
noros și a plouat cu totul izolat în 
zona muntoasă din nordul Olteniei. 
Vîntul a suflat potrivit cu intensifi
cări pînă la tare mai ales în estul 
tării din sectorul nord-vestic. 'Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 9 grade la Borsec și 20 de grade 
la Satu Mare. în București: Vremea a

cinema

la Bagdad
La plecare, pe aeroportul Băneasa, 

se aflau membrii conducerii Mi
nisterului Construcțiilor pentru In
dustria Chimică și Rafinării, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

A fost prezent Jamil Al Windawi, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Republi
cii Irak la București.

La încheierea vizitei, membrii de
legației au semnat în Cartea de aur 
a comitetului executiv.

★
In zilele de 12 și 13 iulie, delega

ția Sfatului popular al orașului Var
șovia a vizitat Fabrica de confec
ții și tricotaje București, Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România, expoziția „Co
lumna lui Traian11, Muzeul de is
torie a municipiului București, car
tiere de locuințe din Capitală, obiec
tive social-culturale, complexe co
merciale, Muzeul satului și zona 
preorășenească de agrement Sna- 
gov.

Primarul general al Capitalei, Du
mitru Popa, a oferit o masă priete
nească în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

mentarii coreeni au fost salutați de 
Romul Radu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Brașov.

După-amiază, membrii, delegației 
au vizitat Muzeul .Doftana.

Seara, oaspeții s-au înapoiat în Ca
pitală.

Delegația a fost însoțită de Kim 
The Hi, ambasadorul R.P.D. Coreene 
;la Bueurești.

(Agerpres)

Pînă la restabilirea circulației pe 
aceste secții, s-a luat măsura ca 
trenurile să circule pe alte rute.

De asemenea, între stațiile Pre
deal Timișul de Sus transportul 
călătorilor se efectuează prin trans- 
bordare cu mijloace auto.

(Agerpres)

fost rece și umedă cu cerul acoperit. 
Temporar a plouat. Vîntul a suflat 
potrivit din nord-vest. Temperatura 
maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 iulie a.c. în țară : Vreme 
răcoroasă cu cerul variabil mai mult 
noros în jumătatea de nord-est a tă
rii unde și ploile vor fi mai frecvente 
iar vîntul va mai prezenta intensifi
cări la începutul intervalului. în rest 
ploile vor avea un caracter local, iar 
vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre 9 și 19 grade, iar maximele între 
19 și 29 de grade. în București: 
Vreme răcoroasă cu cerul variabil 
mai mult noros la început cînd tem
porar va ploua. Vînt slab pînă la po
trivit din nord-vest. Temperatura in 
creștere ușoară.

o Aruncați banca în aer : BUCEGI — 
9 ; 11,15, la grădină — 20,30, ARTA — 
9—16 în continuare ; 18, la grădină — 
20,30.
C Adio, Gringo : UNIREA — 18, la gră
dină — 20,30.
o Apele primăverii : UNIREA — 18.

t V
17,30 — Buletin de știri. 17,35

— Studioul școlarilor. Sport în 
vacanță, să învățăm înotul (II). 
17,50 — Ex-Terra ’69 — emlslune- 
concurs pentru tineretul școlar. 
Jucării electrice (I). 18,20 — Ate
neul tineretului. Confidențele va
canței. 18,50 — Criterii. Carnet 
cinematografic. 19,15 — Laureațl 
al Festivalului cîntecului popular 
„Maria Tănase" Craiova 1969 : Oc
tavia Igna, Elena Marin, Ileana 
Domuță, Vaslle Pop, Gheorghe 
Roșoga (H). Acompaniază orches
tra Doina Olteniei din Craiova. 
Dirijor Constantin Busuioc. 19,30
— Telejurnalul de seară. Buleti
nul meteorologic. 20,00 — Con
gresul al X-lea al P.C.R. Secven
țe din marea dezbatere. 20,15 — 
între metronom și cronometru — 
ernlsiune-concurs, transmisiune 
directă de la Galați. Temele : Pa- 
nalt Istrati ; Dunărea Albastră. 
Concurenți : Eugen Popescu — 
actor ; Ion Anghene — profesor 
de limba română. 21,10 — Cîntă 
tenorul Ion Buzea. 21,35 — Ro- 
man-foileton „Lunga vară fier
binte" (XI). 22,25 — Film docu
mentar francez. 22,45 — Telejur
nalul de noapte. 23,00 — Publi
citate. 23,05 — Cadran — emisiune 
de actualitate internațională. 23,35
— închiderea emisiunii.



ITALIA

Mariano Rumor 
însărcinat 

cu formarea 
noului guvern
ROMA 13 (Agerpres). — La ca

pătul a trei zile de consultări cu 
principalele personalități politice 
italiene, președintele Giuseppe 
Saragat a însărcinat sîmbătă sea
ra pe Mariano Rumor, primul mi
nistru demisionar, să încerce for
marea unui nou guvern, anunță' 
agenția A.N.S.A.

După cum se cunoaște, Mariano 
Rumor, care a condus un cabinet 
de centru-stînga, a prezentat la 5 
iulie demisia guvernului său, ca 
urmare a sciziunii intervenite în 
cadrul Partidului socialist italian, 
partid care intra în componența 
coaliției guvernamentale alături 
de democrat-creștini și republi
cani. în urma hotărîrii președinte
lui Saragat, el a început de dumi
nică seria consultărilor pentru al
cătuirea noului cabinet. Desem
nat de cele două grupuri parla
mentare ale Partidului democrat- 
creștin ca singurul om capabil să 
rezolve actuala criză guvernamen
tală, Mariano Rumor va trebui să 
găsească personalitățile apte să 
reînnoiască formula de centru- 
stînga, potrivit opțiunilor expri
mate recent de partidul său. Con
form vederilor P.D.C., noul cabi
net va trebui să cuprindă pe de
mocrat-creștini, Partidul socia
list, Partidul socialist unitar (di
sident din Partidul socialist) și să 
conteze pe sprijinul Partidului 
republican în parlament. Liderul 
acestui ultim partid, Ugo La Mal- 
fa, a confirmat sîmbătă că grupa
rea sa nu va participa la un nou 
guvern, dar că înțelege să-i acor
de un eventual sprijin din afară. 
La rîndul său, Mauro Ferri, se
cretarul Partidului socialist uni
tar, a declarat că P.S.U. continuă 
să considere formula de centru- 
stînga ca fiind valabilă, dar sus
ține că ea nu poate fi reluată de- 
cît cu condiția clarificării poziției 
guvernului și a partidelor care îl 
vor compune față de Partidul co
munist.

Mariano Rumor va trebui, deci, 
să-i liniștească pe partizanii lui 
Ferri și, în același timp, să mo
dereze exigențele conducătorilor 
Partidului socialist și pe cele ale 
grupării de stînga din propriul 
partid. Observatorii politici din ca
pitala Italiei sînt unanimi în apre
cierea că sarcina lui Rumor se a- 
nunță foarte dificilă. în special da
torită divergențelor profunde ca
re îi separă pe socialiști.

Ambasadorul
României in Liban 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

BEIRUT 13 (Agerpres). — Amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Liban, Ștefan Cleja, a pre
zentat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Republicii, Charles 
Helou.

La ceremonie a fost prezent 
Youssef Salem, ministrul afacerilor 
externe. Au asistat, de asemenea, 
membri ai ambasadei române.

Cu acest prilej, între președin
tele Republicii Liban și ambasado
rul român a avut loc o discuție cor
dială.

Bagdadul este legat de 
Bassra, cel de al doilea 
oraș al Irakului și princi
palul său port, printr-o 
cale ferată nouă, a cărei 
dare în exploatare, acum 
un an, a constituit un eve
niment deosebit pentru e- 
conomia națională. Pe 
această rută, care face le
gătura cu statele din regiu
nea Golfului Persic, cu li
niile maritime internațio
nale. se desfășoară aproape 
Întregul export și import 
al țării. Trenul străbate în 
cea mai mare parte un 
adevărat deșert pentru a 
ajunge în extremitatea su
dică a traseului într-una 
din regiunile deosebit de 
pitorești ale Irakului. Bas
sra este situată în mijlo
cul celei mai mari oaze de 
palmieri-curmali din lume. 
Sumedenia arborilor, ad
mirabilul cadru natural în 
care bogăția vegetației se 
împletește cu nervurile ca
nalelor de Irigație oferă o 
imagine elocventă a uneia 
din bogățiile de bază ale 
țării. Intr-adevăr, dacă pe
trolul este, incontestabil, 
principala resursă a Iraku
lui (circa 70 milioane tone 
anual — locul patru în rîn
dul țărilor din Orientul A- 
propiat) regiunea dintre 
Tigru și Eufrat îi asigură 
întîietatea categorică în ce 
privește producția de cur
male. Cei aproximativ 35 
milioane de palmieri care 
mărginesc aceste două 
cursuri de apă furnizează 

i 8® de varietăți de curmale.

Vietnamul de sud

ACȚIUNI ALE FORȚELOR
9 9

PATRIOTICE
SAIGON 13 (Agerpres). — în 

cursul nopții de sîmbătă spre du
minică, forțele patriotice sud-viet- 
nameze au efectuat 14 bombarda
mente cu mortiere și rachete a- 
supra unor obiective militare ina
mice. Printre acestea se află trei 
poziții deținute de trupele ameri
cane în provinciile Quang Ngai, 
Binh Tuan și Tay Ninh. Totodată, 
un purtător de cuvînt al comanda
mentului american a menționat că 
un angajament important s-a des
fășurat sîmbătă după-amiază lîngă 
Tay Ninh, în apropierea capitalei 
sud-vietnameze.

în afară de aceasta, în restul 
țării, activitatea operațională a 
fost redusă de ambele părți. De 
notat, în legătură cu aceasta, că, 
pentru prima dată în ultimele luni, 
bombardierele B -52 n-au efectuat 
nici o misiune, deși pînă acum în 
fiecare noapte ele lansau cu re
gularitate cîteva sute de tone de 
bopbe în diverse regiuni ale Viet
namului de sud.

INSTAURAREA COMI
TETULUI POPULAR RE
VOLUȚIONAR IN PRO
VINCIA AN GIANG

SAIGON 13 (Agerpres). — într-o 
nouă provincie sud-vietnameză, An 
Giang, a fost ales și instaurat un

Comitet popular revoluționar, re
latează agenția „Giai Phong". Ale
gerea comitetului a avut loc în ca
drul unui congres la care au par
ticipat reprezentanți ai comitete
lor populare revoluționare ale dis
trictelor și comunelor din provin
cia respectivă, ai diverselor orga
nizații sindicale, de femei și tine
ret, oameni cu ocupații diferite, 
de naționalități și religii deosebite.

Congresul a adoptat, totodată, în 
unanimitate, o rezoluție în care este 
exprimată deplina încredere în 
Guvernul revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
precum și hotărîrea de a lupta pen
tru înfăptuirea programului său.

SAIGON 13 (Agerpres). — Dumi
nică dimineața 2 800 de militari a- 
mericani, aparținînd celui de-al 
nouălea regiment de infanterie al 
S.U.A., au început pregătirile în ve
derea părăsirii Vietnamului de sud, 
în conformitate cu declarația pre
ședintelui Nixon de a retrage în 
cursul acestei veri 25 000 de mili
tari americani din Vietnamul de 
sud. întregul eșalon de 2 800 de 
pușcași marini americani va fi re
tras pînă la 15 iulie. El va fi can
tonat la baza americană din Oki
nawa.

PATRIOTUL SUD-COREEAN
KIM DJONG TAI A FOST EXECUTAT

PHENIAN 13 (Agerpres). — Po
porul R.f’.D. Coreene, pătruns de 
un sentiment de profundă durere, 
și-a luat rămas bun de la patriotul 
sud-coreean Kim Djong Tai, luptă
tor revoluționar, președintele Comi
tetului orășenesc din Seul al Parti
dului Revoluționar Unificat din Co
reea de sud, transmite agenția 
ACTC Kim Djong Tai, scrie a- 
genția, care a dus o luptă neobosită 
pentru înfăptuirea revoluției sud- 
coreene și pentru cauza măreață a 
reunificării țării, a fost ucis la 10 
iulie 1969 de către clica lui Pak 
Cijan Hi Moartea lui constituie o 
mare pierdere pentru poporul co
reean

Tn condițiile grele ale represalii
lor. Kim Djong Tai a organizat, îm
preună cu alți tovarăși, „Comitetul 
pregătitor pentru constituirea Parti
dului Revoluționar Unit", avînd un 
rol conducător în crearea partidu
lui.

In iulie 1968, el a fost aruncat în 
închisoare de către regimul de la 
Seul, iar la 25 ianuarie 1969 a fost 
„condamnat la moarte". întregul po
por coreean — subliniază agenția 
ACTC — a luptat pentru eliberarea 
lui urgentă și necondiționată și a 
condamnat acțiunile clicii lui Pak 
Cijan Hi, care l-a arestat în mod 
ilegal.

La 12 iulie, Comitetul Politic al C.C 
al Partidului Muncii din Coreea a a- 
doptat o hotărîre prin care a fost 
decretat doliu în întreaga țară în 
perioada 13—19 iulie. Printr-un de
cret al Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene, lui 
Kim Djong Tai i-au fost conferite 
post-mortem titlul de Erou al R.P.D 
Coreene, medalia „Steaua de aur“ 
și. ordinul „Drapelul de Stat” gra
dul I.

INDIA

Sanjiva Reddy, candidatul partidului
Congresul Național in

BANGALORE 13 (Agerpres). — 
Reunit sîmbătă la Bangalore, 
grupul parlamentar al partidului de 
guvernămînt din India, Congresul 
Național, a desemnat drept candi
dat al partidului pentru alegerile 
prezidențiale de la 16 august pe 
Neelam Sanjiva Reddy, președinte 
al Camerei populare a parlamentu-

alegerile prezidențiale
lui. Potrivit agenției Reuter, ma
joritatea previzibilă a membrilor 
partidului în cadrul colegiului elec
toral face ca alegerea lui Reddy în 
funcția de președinte al statului să 
fie aproape certă.

Alegerile prezidențiale vor fi 
organizate ca urmare a încetării 
din viață, în luna mai trecut, a 
fostului președinte Zakir Hussain.

reprezentînd 80 la sută din 
producția mondială.

Fondată în urma cu 
peste 1 300 de ani de cali
ful Omar, Bassra cunoaște, 
ca și alte localități ale 
Irakului, un proces de

rie de întreprinderi textile, 
de produse alimentare, de 
prelucrare a pielei. Pentru 
anii viitori se prevede 
construcția altor obiective 
economice, printre care un 
loc deosebit îl va ocupa

IRAK

preocupări pentru
DIVERSIFICAREA

transformare caracteristic 
anilor care s-au scurs de la 
răsturnarea monarhiei și 
instaurarea republicii (14 
iulie 1958) Pornind de la 
vechiul port Achar, ale că
rui cartiere modernizate 
formează de-acum centrul 
administrativ și rezidențial 
al orașului. Bassra se ex
tinde către noul port 
Ma’gil. la nord. în apro
piere s-au dezvoltat o se-

uzina de îngrășăminte chi
mice.

De altfel. Bassra repre
zintă doar unul din nume
roasele exemple care vă
desc preocuparea guver
nului irakian de a asigura 
progresul economic al tă
rii. Această preocupare se 
află în strînsă legătură cu 
faptul că Irakul a moște- 
nit, în momentul procla
mării republicii, o situație

deosebit de dlficlală, că 
deceniile de dominație co
lonială au lăsat urme 
adînci în întreaga struc
tură economică și socială, 
în anii de după revoluție 
însă, în economia irakiană 
au avut loc o serie de 
prefaceri — naționalizarea 
unor întreprinderi indus
triale și bănci, limitarea 
sferei de acțiune a compa
niilor petroliere, crearea 
unei industrii naționale a 
petrolului. înfăptuirea re
formei agrare — care au 
îngustat pozițiile capitalu
lui străin și au creat noi 
premise dezvoltării. Propu- 
nîndu-și sporirea și diver
sificarea producției indus
triale și a celei agro-ali- 
mentare autoritățile urmă
resc pe de o parte modi
ficarea situației în care 
cea mal mare parte a ve
niturilor provin din co
mercializarea petrolului, 
iar pe de alta trezirea la 
viață pe calea industria
lizării, a unor noi regiuni 
ale Irakului în acest sens 
planul de cinci ani 1965— 
1969 înmănunchează un nu
măr de importante obiec
tive industriale.

Realizările obținute de 
poporul irakian în anii 
care s-au scurs de Ia pro
clamarea republicii ilus
trează dorința sa de a păși 
înainte pe calea progresu
lui economic și social, de a 
consolida independenta na
țională.

Nicoloe N. LUPU

Pe strâzile orașului Toronto (Canada), în timpul unei demonstrații a salariajilor din domeniul sa
nitar care cer satisfacerea revendicărilor lor economice
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Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Ciu En-Iai, șe
ful Marelui Stat Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, Huan Iun-șen, au avut 
o convorbire cu mareșalul Nur Khan, vice
președinte al Consiliului administrativ al Pa
kistanului, care face o vizită în R. P. Chi
neză, informează agenția China Nouă.

Uniunea națională a oamenilor 
muncii din Senegala protestat împo
triva hotărîrii guvernului de a trece Biroul 
muncii sub controlul Confederației naționale a 
muncitorilor din Senegal — organizație sin
dicală recent creată. Exprimîndu-și protestul 
împotriva acestei acțiuni a guvernului, pe care 
o consideră ilegală, conducerea Uniunii națio
nale a oamenilor muncii subliniază că noua 
organizație a fost creată în interesele antre
prenorilor străini care activează în Senegal.

Concernele petroliere străine 
„Creol Petroleum", „Shell" și 
„Mene Grande" trebuie să plătească 
daunele provocate florei și faunei din lacul 
Macaraibo, a declarat ministrul industriei mi
nelor și petrolului al Venezuelei. Tancuri pe
troliere aparținînd acestor companii au infestat 
apele lacului cu țiței, fapt care a provocat 
ruinarea a sute de familii de pescari din loca
litățile situate pe malurile lacului. Datorită dis
trugerii peștelui din lac peste 10 000 de pescari 
au rămas practic fără mijloace de existență.

Echipele de salvare au găsit 
epava avionului de pasageri nepalez 
DC-3, prăbușit în urmă cu două zile într-un 
punct situat la 48 km sud de Katmandu. Nici 
una din cele 35 de persoane aflate la bordul 
avionului nu a supraviețuit.

agsnțiii©
de presă transmit:

Consiliul de Miniștri al Siriei 
s-a reunit sub președinția șefului statului, Nou- 
reddin El Atassi, pentru a examina rezultatele 
recentei vizite la Moscova a delegației de 
partid și de stat. Guvernul a aprobat 
acordurile de cooperare științifică, tehnică și 
comercială încheiate în cursul vizitei între Siria 
și U.R.S.S.

Un decret guvernamental, Publi- 
cat de buletinul oficial al Spaniei, stabilește 
drepturile muncitorilor care și-au pierdut 
locurile de muncă ca urmare a închiderii de 
către autoritățile spaniole a frontierei cu Gi- 
braltarul. Potrivit acestei legi, toți salariații 
aflați în această situație vor primi, pînă la 
data de 6 septembrie, salariile integrale de care 
beneficiau în Gibraltar. După această dată ei 
vor primi ajutorul obișnuit de șomaj plus o 
indemnizație pe termen de șase luni.

Președintele Pakistanului, Yahia 
Khan, și-a exprimat intenția de a media în 
disputa dintre Iran și Irak privind drepturile 
de navigație în estuarul Shatt el Arab, infor
mează săptămînalul irakian „Wai El Omal".

Ultimele speranțe de a mai re
găsi în viață pe navigatorul sa- 
litar britanic Donata Crowhurst, 
care la bordul ambarcațiunii „Teignmouth 
Electron" efectua ocolul Pămîntului, au fost 
spulberate, iar căutarea lui a fost abando
nată. Echipamentul de scafandru al navi
gatorului a fost descoperit în interiorul am
barcațiunii „Teignmouth Electron", a de
clarat comandantul pachebotului britanic „Pi
cardy".

Pirineii. Munți mag
nifici, de argint, al că
ror nume ar veni de la 
grecescul pyros (foc). 
Intr-adevăr, piscurile 
lor ascuțite, adesea lo
vite de trăsnete, arată 
ca niște flăcări. Ai
doma unor ruguri uria
șe, Pirineii te impre
sionează, fiecare din 
vîrfurile sale crestate e 
o operă de artă a na
turii.

într-o pitorească așe
zare din inima lor, lîn
gă Montlouis, mai exact 
la Odeillo, se ridică o 
altă operă de artă, de 
data aceasta durată de 
mina omului: o uzină 
solară, un imens „cup
tor" pentru exploata
rea energiei astrului 
ce scaldă darnic Piri
neii cu razele sale. La 
Odeillo te întîmpină 
prima uzină solară din 
lume cu aplicație in
dustrială...

De ce tocmai Piri
neii ? Regiunea lor îm
preună cu poetica Pro
vence sînt „centrul so
lar" al Franței: pînă 
la 3 000 de ceasuri de 
soare pe an. Conjugate 
cu altitudinea, razele 
solare sînt aici mult 
mai puternice.

Se știe că prima mare 
instalație experimenta
lă științifică pentru 
captarea energiei sola
re a fost realizată în 
1942, de fizicieni sovie
tici, la Tașkent. Patru 
ani mai tîrziu, în 1946, 
la Montlouis, în Franța, 
lua ființă un laborator 
experimental devenit 
celebru. Ani de zile, 
mulți turiști au rămas 
intrigați de instalațiile 
ciudate care au apărut 
treptat în inima Piri- 
neilor. Era un „cuptor 
solar", conceput ca un 
imens și complex re
flector. Principiul său? 
Oglinzi mari, imense, 
captau energia solară, 
concentrînd-o apoi în
tr-un anumit punct.

Cuptorul solar de la 
Montlouis pare 
mic pe lîngă
sul de la Odeillo. Cum 
arată această spectacu
loasă uzină solară ? 
Imaginați-vă un sistem 
de oglinzi plane, dis
puse etajat pe opt te
rase, pe o pantă de 
munte, la fel ca o sca
ră. Sînt oglinzi curba
te, orientabile, frag
mentate spre a rezista 
mai bine vîntului. în 
total 63 de oglinzi uri
așe, de cite 45 mp 
fiecare, compuse, la rîn
dul lor, din sute de o-, 
glinzi mai mici. Aproa
pe 3 kmp de suprafață 
reflectantă. Razele so

azi 
colo-

0 expoziție a sculptorilor 
rOmâni Afihai Onofrei și Silvia Bel- 
mega a fost deschisă la Centrul cultural 
din Bruxelles. Expoziția s-a bucurat de 
o bună primire din partea publicului, a 
presei fi radioteleoiziunii belgiene.

0 convenție veterinară între 
Bulgaria și Grecia,care prevede luarea 
unor măsuri reciproce în vederea apărării îm
potriva epizootiilor, a fost semnată la Sofia.

Vorbind în fața Congresului ti
neretului creștin, de la Numberg, des
pre perspectivele politicii interne din R. F. a 
Germaniei, cancelarul Kiesinger a subliniat că 
U.C.D.—U.C.S. este dispusă pentru orice for
mulă de coaliție după alegerile legislative ce 
vor avea loc în luna septembrie a.c. El a pre
cizat însă că o nouă alianță a creștin-democra- 
ților cu Partidul social-democrat nu va fi po
sibilă decît pe baza unui aranjament ferm pri
vind modificarea sistemului electoral. U.C.D.— 
U.C.S. se pronunță pentru introducerea siste
mului de vot majoritar în locul actualului 
sistem proporțional.

In Uniunea Sovietică a fost lansată 
la 13 iulie, la ora 5,55, ora Moscovei, o 
rachetă avînd la bord stația automată 
„Luna—15“ — anunță agenția TASS, 
Stația va efectua cercetări științifice 
asupra Lunii și spațiului cosmic cir
cumlunar. Deplasarea stației automate 
se desfășoară pe o traiectorie apropi
ată de cea prevăzută. La ora 12,00, 
ora Moscovei, stația s-a aflat la o 
distantă de 65 000 km de Pămînt. dea
supra punctului terestru, avînd coor
donatele 62 grade și 12 minute longitu
dine estică și 36 grade și 27 minute la
titudine nordică. Legătura cu stația 
„Luna—15" este stabilă, precizează a- 
genția. Potrivit datelor telemetrice, 
sistemele de bord și aparatajul știin
țific funcționează normal. Dirijarea 
zborului stației, determinarea parame
trilor traiectoriei, precum și recepțio- 
narea informațiilor stnt realizate de 
un complex de comandă și măsurători 
de pe Pămînt. Centrul de calcul co
ordonator prelucrează informațiile 
primite. *

lare sînt îndreptate 
spre o uriașă oglindă 
parabolică, concavă, cu 
un diametru de 72 m, 
cea mai mare oglindă 
de pe glob. 12 000 de 
geamuri oblice umplu 
concavitatea ei. Con- 
centrîndu-se cu ajuto
rul ei o cantitate ma
ximă de energie solară 
pe o suprafață foarte 
redusă, se ajunge la o 
temperatură de pînă la 
3 500 grade.

Sistemul de oglinzi 
plane e orientabil prin 
comenzi electronice, în 
direcția voită, urmă
rind mereu soarele, ast
fel încît razele sale re
flectate „atacă" tot tim
pul vasta oglindă con- 
cavă, fixată de o clădi
re înaltă, în care sînt1, 
de asemenea, instalate 
birouri, laboratoare, in
stalații. între suprafața 
concavă reflectogenă și 
sistemul de oglinzi se 
află instalațiile științifi
ce și industriale pro- 
priu-zise pentru valori
ficarea energiei solare.

Conducătorul tehnic 
al uzinei solare îți ex
plică că se urmărește 
aici obținerea unui flux 
caloric intens, fie pen
tru a descompune, fie 
pentru a combina sub
stanțele chimice, fără a 
le „contamina". Dato
rită mijloacelor optice, 
aici se obține 
loria pură".

Instalațiile 
de la Odeillo 
tă întruchiparea 
vechi vis al omului. La 
Odeillo soarele va par
ticipa activ la îmbună
tățirea vieții locuitori
lor Terrei. Aici se vor 
aplica, pe scară indus
trială, planurile îndrăz
nețe elaborate de <jți- 
menii de știință fran
cezi : tratarea metale
lor „la punct fix", în
călzirea 
care se 
purarea 
metoda 
Soarele 
nergie cuptoarelor cen
trifuge sau cuptoarelor 
basculante pentru me
talurgie. La Odeillo se 
vor experimenta și 
procedee originale de 
încălzire centrală so
lară. Mîine, așadar, 
vom putea avea calo
rifer cu energie sola
ră. Va deveni uriașul 
astru principala sursă 
de energie ? Este încă 
greu de dat un răspuns 
afirmativ azi. Cert e 
însă că la Odeillo în
cepe prima etapă în 
exploatarea industrială 
a energiei soarelui. La 
Odeillo se naște o nouă 
ramură a științei și 
tehnicii — heliochimia. 
Soarele este pus acum 
la treabă pentru om și 
nevoile sale.

moderne 
reprezin- 

unui

unei substanțe 
deplasează, e- 
metalelor prin 
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„RA“ DIN NOU IN DIFICULTATE
Echipajul ambarcațiunii din papirus „Ra“, condus 

de cunoscutul explorator norvegian Thor Heyerdahl, se 
află în mare dificultate. Intr-un mesaj recepționat dumi
nică la St. Petersburg (Florida), echipajul a anuntat că 
luptă din răsputeri pentru a menține ambarcațiunea la 
suprafață ca urmare a apei care pătrunde în interiorul 
vasului. In momentul de fată „Ra“ se află la circa 1 600 
km de insula Martinica.

Autoritățile din Lagos au autorizat

Reluarea zborurilor avioanelor C.R.L
destinate ajutorării populației nigeriene si biafreze

LAGOS 13 (Agerpres). — Gu
vernul federal al Nigeriei a decis 
să autorizeze reluarea zborurilor a- 
vioanelor Crucii Roșii Internațio
nale (C.R.I.) destinate ajutorării 
populației nigeriene și biafreze din 
teritoriile controlate de autorități
le colonelului Ojukwu, anunță un 
comunicat publicat la Lagos. De
cizia guvernului federal a fost co
municată la sfîrșitul convorbirilor

care au avut loc între șeful gu
vernului militar, Yakubu Gowon, 
și președintele Crucii Roșii Inter
naționale, Marcel Naville, aflat în
tr-o vizită în Nigeria. Declarația 
guvernului federal menționează că 
zborurile avioanelor care trans
portă alimente și medicamente 
pentru populația din regiunile con
trolate de biafrezi au fost autori
zate la cererea specială a Crucii 
Roșii Internaționale.

Un detașament al forjelor patriotice guineeze pregătind o nouă acjiune 
ofensivă împotriva trupelor coloniale portugheze
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