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NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a continuat luni, în județele Satu Mare și Bihor, vizita de lucru pe care o întreprinde în jară.

La vizită participă tovarășii Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, și Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Vizita a prilejuit, în continuare, întîlniri cu oameni ai muncii din industrie, din agricultură și din alte domenii de 
activitate, cu cadre de conducere din economie, cu activiști de partid și de stat. Au fost discutate în lumina documentelor 
pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres al partidului, probleme ale muncii de fiecare zi, cît și aspectele fundamentale 
ale activității politice, economice și social-culturale.

Pretutindeni, oamenii muncii români, maghiari, germani și-au manifestat cu entuziasm încrederea în politica marxist- 
leninistă a partidului, și-au exprimat adeziunea totală față de programul său politic, hotărîrea de a lupta pentru înfăptuirea sa.

Vizita a constituit o puternică afirmare a unității poporului în jurul partidului comunist, a Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Continuîndu-și vizita de lucru în 
județul Satii Mare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost în dimi
neața zilei de. ieri oaspetele colec
tivului de muncă de la fabrica de 
confecții „Mondiala", întreprindere 
renumită în țară și peste hotare 
pentru calitatea și diversitatea pro
duselor sale.

în timpul vizitei prin secțiile în
treprinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește explicații amă
nunțite din partea directorului fa
bricii, Ernest Steinberger, și a se
cretarei comitetului de partid, Ana 
Micu, asupra producției și organi- 
zărifprauncii, asupra activității di
feritelor sectoare între care un loc 
important îi revine celui de crea
ție. *

Secretarul general al partidului 
se interesează îndeaproape despre 
stadiul realizării producției, cali
ficarea salariaților, despre măsu
rile luate pentru reducerea cheltu
ielilor materiale și despre benefi
ciile obținute, despre indicii econo
mici obținuți în comparație cu în
treprinderi similare din țară și din 
străinătate.^

Prezentîndu-i-se cîteva din su
tele de modele create în ultimul 
an de colectivul fabricii, tovarășul 
Ceaușescu apreciază diversitatea, 
calitatea și linia lor modernă, fe- 
licitîndu-i călduros pe realizatori.

Răspunzînd unei întrebări puse 
de secretarul general al Comite
tului Central al partidului, în
trebare care dovedește preocupa
rea sa permanentă pentru ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, directorul fabricii arată ce 
măsuri s-au luat cu privire la asi
gurarea creșterii an de an a sala
riilor, ce rezultate s-au obținut 
prin aplicarea noului sistem de sa
larizare. Tovarășul Ceaușescu re
comandă conducerii întreprinderii, 
organizației de partid, să se pre
ocupe în continuare de creșterea 
calității producției, a productivită
ții muncii, căi sigure de ridicare a 
veniturilor întreprinderii, a veni

Mitingul de la Cărei — o impresionanta manifestare a unității poporului în jurul partidului, al conducerii sale

turilor fiecărui muncitor. Fabrica 
trebuie să asigure o producție de 
bună calitate care să ajungă la con
sumatori, .cu un ...njuîiăț, cîUmai. 
mare de modele, variate, în ritm cu 
cerințele mereu mai diferențiate 
ale acestora.

Pretutindeni în cursul vizitei la 
fabrica de confecții „Mondiala", 
muncitoarele au făcut o primire 
entuziastă, plină de căldură, con
ducătorului iubit al partidului și 
statului nostru.

în noile cartiere de locuințe, 
pe bulevardele și străzile de-a 
lungul cărora se aflau zeci și zeci 
de mii de oameni români, maghiari, 
germani, întreaga populație a mu
nicipiului Satu Mare, animată de 
sentimente de dragoste pentru pa
trie și partid, aclamă pe secretarul 
general al Comitetului Central al 
partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde călduros sa
luturilor ce-i sînt adresate, ovați
ilor mulțimii.

Coloana mașinilor cu greu 
își face loc prin nesfîrșitul cu
loar uman și se îndreaptă spre 
orașul Cărei. Și aici, ca pre
tutindeni în țară, locuitorii comu
nelor și satelor au ținut să-1 întîm- 
pine cu căldura inimii pe to
varășul Ceaușescu, să-și exprime 
prin această manifestare devota
mentul nemărginit față de partid, 
în comuna Decebal, sătenii au îm
podobit cu scoarțe înflorate, țesute 
cu măiestrie, un arc de triumf ; co
rul căminului cultural, mîndria ță
ranilor din Doba, îi salută pe oas
peți, la Moftinul Mic covoare de 
flori așternute pe șosea exprimă 
sentimentele pe care oamenii le nu
tresc față de partid, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

De-a lungul șoselei se întind la
nuri galbene de grîu, cîmpuri verzi, 
viguroase de porumb. La cîțiva ki
lometri înainte de Cărei, tovarășul 
Ceaușescu se oprește pentru a ve
dea culturile de grîu bune pentru 
recoltare, culturile de porumb ale 
I.A.S. Cărei și C.A.P. Căpleni. In-

înaljii oaspeți primesc omagiul simplu, emoționant, pornii din adîncul inimii, al locuitorilor din Cărei

teresîndu-se de metodele agroteh
nice folosite, a căror bună aplica
re este vizibilă în calitatea cultu
rilor, tovarășul Ceaușescu subli
niază necesitatea extinderii rețelei 
de irigații și a folosirii ierbicide- 
lor, întrucît prin folosirea lor se 
eliberează importante forțe de 
muncă ce pot fi folosite în sectoare 
unde este mai mare nevoie de ele.

In uralele mulțimii, la intrarea 
în orașul Cărei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de con
ducători ai organelor de partid și 
de stat, ai organizațiilor obștești. 
Primul secretar al Comitetului oră
șenesc Cărei, tovarășul George Ber- 
teanu, adresează un călduros salut 
de bun venit, ce exprimă bucuria 
pe care întreaga populație a orașu

DOLJ: Exportul a 
crescut cu 33 ia sutăCraiova (corespondentul „Scîn- teii“). Angrenate în întrecerea socialistă în cinstea celui de-al X-lea Congres aJ P.C.R. și a zilei de 23 August, colectivele întreprinderilor industriale din județul Dolj au obținut noi și importante realizări în activitatea economică. Planul la producția globală industrială pe primul semestru a fost realizat în proporție de 101,7 la sută. Volutmri- producției globale obținut peste plan reprezintă 54 la sută din angajamentul anual luat în întrecerea socialistă, în timp ce la producția marfă vîn- dută și încasată, angajamentul anual a fost realizat în întregime.Volumul de mărfuri destinate exportului a fost mai mare cu 33 la sută, comparativ cu realizările semestrului I al anului 1968.
SIBIU: Angajamen
tele au fost depășiteSibiu (corespondentul „Scîn- teii"). Străduințele colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din județul Sibiu de a îndeplini exemplar sarcinile economice și angajamentele luate în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei se oglindesc și în rezultatele deosebite obținute în primul semestru al anului. Astfel planul producției globale pe ansamblul industriei județului a

lui o trăiește primind în mijlocul 
său, ca oaspete drag, pe secretarul 
general al Comitetului Central 
al partidului. Aici, subliniază 
el, în acest colț de țară, istoria 
a făcut ca în cursul secolelor să se 
stabilească, conviețuind cu româ
nii, și maghiari și germani, să se 
înfrățească în lupta comună îm
potriva exploatării și asupririi so
ciale. Plaiurile Careiului păstrează 
vie memoria luptei și sacrificiilor a- 
duse de poporul nostru în urmă cu 
25 de ani în lupta pentru eliberarea 
de sub jugul fascist.

El mulțumește Comitetului Cen
tral al partidului, guvernului și 
personal tovarășului Ceaușescu, 
pentru fermitatea și consecvența 
politicii interne și externe pro
fund principiale și realiste pusă m 
slujba muncii pașnice a poporului, 
a apărării securității și păcii în 
Europa și în întreaga lume. „Vom 
face tot ce ne stă în putință pentru 
ca prin munca noastră să contri
buim la continua întărire a uni
tății moral-politice și coeziunii na
țiunii noastre socialiste să dove
dim atașamentul tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, la înaltele principii care călă
uzesc politica partidului în a că
rei elaborare și promovare neabă
tută, dumneavoastră personal vă 
revin merite deosebite, iubite tova
rășe Ceaușescu". Aceste cuvinte 
rostite de primul secretar, dezlăn
țuie ca o unanimă aprobare ropote 
nesfîrșite de aplauze. Mulțimea 
scandează minute în șir : „P.C.R.", 
„P.C.R.", „Ceaușescu".

în aclamațiile și ovațiile zecilor 
de mii de oameni ai muncii din 
oraș, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îndreaptă spre monumentul

(Continuare in pag. a Ii-a) 

fost îndeplinit în proporție de 103,2 la sută ceea ce înseamnă o producție suplimentară de 160 tone oțel, 448 tone zinc, 805 tone acid sulfuric, 118 000 mp geamuri trase, 83 000 mp țesături diferite, ca și un important volum de tricotaje, încălțăminte, brînzeturi; carne și preparate din carne și altele. De asemenea, sarcinile de export au fost îndeplinite .în proporție de 108,8 la sută, depășirea valorică a livrărilor fiind de 66 milioane lei — printre aitele, remorci basculante, mobilă, covoare, conserve și altele.întreprinderile industriale din județul Sibiu raportează partidului că toate ’ angajamentele aferente semestrului I au fost cu mult depășite, iar cele anuale sînt realizatp în proporție de 67 la sută.
CONSTANTA: 0 pro
ducție peste plan de 

23 milioane leiîn întrecerea socialistă desfășurată în cinstea Congresului partidului și aniversării eliberării patriei, unitățile economice din județul Constanța au realizat peste planul semestrial o producție marfă vîndută și încasată în valoare de peste 23 milioane lei. Planul de livrări la export, pe prima jumătate a anului, a fost depășit cu peste 5 la sută, ceea ce echivalează cu produse valorînd aproape 19 milioane lei. La obținerea acestor succese au. contribuit atît aplicarea unor măsuri organizatorice și tehnico-economice eficiente, cît și intrarea în producție a unor noi capacități.(Agerpres)
T elegrame

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc cordial Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia și dumneavoastră personal, pentru urările transmise cu ocazia rea
legerii mele în funcția de președinte al Consiliului de Stat.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie frățească și colaborare 
rodnică, multilaterală dintre țările noastre se vor adinei și în viitor, con
tribuind la întărirea unității lagărului socialist, la consolidarea păcii în 
Europa și în întreaga lume.

MARIAN SPYCHALSKI 
Președinte al Consiliului de Stat 

Mareșal al Poloniei

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

Stimate Domnule Președinte,
Vă sînt foarte recunoscător pentru caldul mesaj de felicitări pe care 

mi l-ați adresat cu ocazia zilei noastre naționale. Sînt convins că în anii 
ce urmează relațiile dintre popoarele noastre vor deveni tot mai apro
piate și vor promova cauza acelei păci trainice și juste pe care cu toții 
o căutăm. în acest spirit aștept cu mult interes vizita mea în România 
și ocazia de a vă întîlni din nou.

Cu sinceritate
RICHARD M. NIXON

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu ocazia 

instalării mele în funcție. Fie ca relațiile dintre Republica Federală a 
Germaniei și Republica Socialistă România să se dezvolte în continuare 
spre binele popoarelor noastre și să contribuie la întărirea păcii în 
Europa.

Cu cele mai bune urări de fericire personală.

GUSTAV W. HEINEMANN 
Președintele Republicii Federale a Germaniei
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ostașilor români, simbol al recu
noștinței față de jertfa de singe a 
poporului nostru pentru eliberarea 
ultimului colț de pămînt strămo
șesc, întruchipare a hotărîrii 
neclintite a poporului român de a 
nu îngădui niciodată și nimănui să 
atenteze la independența și suvera
nitatea României socialiste, la 
voința sa de a-și construi o viață 
înfloritoare, socialistă. în semn de 
omagiu adus celor ce și-au jertfit 
viața pentru eliberarea patriei, 
pentru viitorul ei luminos, în nu
mele Comitetului Central al parti

dului, al Consiliului de Stat și gu
vernului, la monumentul pe care 
sint scrise cu litere de aur cuvin
tele „Glorie ostașilor armatei ro
mâne căzuți în lupta pentru a- 
părarea patriei", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu depune o coroană de 
flori.

Mulțimea aflată în piața imensă 
de lîngă parcul Libertății, trăiește 
clipe de intensă emoție. Tăcerii în
cremenite în solemnă reculegere îi 
urmează explozii de ovații și urale. 
Se scandează continuu „P.C.R. — 
Ceaușescu". Lîngă monument, în 
prezența secretarului general al 
Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, oamenii muncii 
din Cărei, români, maghiari, ger
mani, fac legămînt să păstreze cu 
sfințenie cuceririle revoluționare 
ale poporului, să militeze strîns u- 
niți în jurul partidului pentru în
făptuirea politicii sale marxist-le- 
niniste, izvorîtă din realitățile fun
damentale ale țării, din aspirațiile 
legitime ale poporului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
adresează maselor care aclamă 
pentru partid, pentru România so
cialistă. Cuvintele secretarului ge
neral al partidului sînt întîmpinate 
cu nesfîrșite urale.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA CĂREI
Doresc să vă adresez dumnea

voastră, tuturor locuitorilor ora
șului Cărei, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al par
tidului, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România (aplauze puternice, ovații). 
Primirea călduroasă pe care ne-ați 
făcut-o, manifestările dumneavoas
tră entuziaste, le considerăm drept 
o expresie a încrederii în politica 
marxist-leninistă a partidului nos
tru, a voinței de a acționa cu și 
mai multă fermitate pentru tra
ducerea în viață atît a prevede
rilor Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale, cît și, în vii
tor, pentru înfăptuirea hotărîrilor 
ce vor fi luate de Congresul al 
X-lea al partidului (aplauze pu
ternice, ovații).

Pe aceste meleaguri trăiesc și 
muncesc de veacuri împreună ro
mâni, maghiari, germani. Tot ce 
s-a construit, tot ce a fost durat 
în decursul anilor aici este rodul 
muncii înfrățite. Știți bine că nu o 
dată cei exploatați, fără deosebire 
de naționalitate, au luptat îm
preună, împotriva exploatatorilor 
și asupritorilor comuni, Atunci 
cînd au fost uniți au obținut victo
ria în lupta împotriva asupritori
lor, pentru libertate și dreptate 
socială. Nu există forță în lume 
care să poată împiedica pe oamenii 
muncii uniți ca în lupta lor pen
tru socialism, să obțină noi vic
torii, să ridice, prin muncă în
frățită, România pe culmi tot 
mai înalte de progres și bună
stare (aplauze prelungite, ovații). 
Este știut că în trecut clasele ex
ploatatoare — din care făceau par
te și români, și maghiari, și ger
mani — au căutat să învrăjbească 
pe oamenii muncii pentru a-i putea 
asupri mai bine, spre a se îmbogăți 
prin jefuirea celor ce muncesc. 
Această politică a apus pentru tot
deauna. O dată cu lichidarea cla
selor exploatatoare s-a pus capăt 
și inegalității naționale, s-a asigu
rat egalitatea deplină în drepturi 
pentru toți cetățenii patriei noas
tre — români, maghiari, germani 
sau de alte naționalități. Toți cei 
care trăiesc pe acest pămînt se 
bucură de aceleași drepturi, au ac
ces la muncă, la învățătură, la 
funcțiuni de conducere în viața e- 
conomică, socială și de stat. So
cialismul a realizat în fapt egali
tatea economică, socială și politică. 
Aceasta este cea mai mare' cuce
rire a socialismului pe pămîntul 
României (aplauze prelungite).

Eu cunosc orașul Cărei din ’54 
— sînt 15 ani de atunci. Desigur, 
dumneavoastră îl cunoașteți mult 
mai bine decît mine. Știu cum a- 
răta atunci Careiul. L-am mai 
văzut de atunci și îl văd astăzi 
cum se dezvoltă, cum devine un 
oraș tot mai mare, mai înfloritor. 
Aceste realizări sînt rodul muncii 
unite a muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor români, maghiari 
și germani de pe aceste meleaguri. 
Doresc să vă adresez tuturor celor 
ce munciți și locuiți în acest oraș 
cele mai calde felicitări pentru tot 
ceea ce ați realizat prin munca 
dumneavoastră unită (aplauze, u- 
rale).

Desigur, tovarăși, mai avem 
multe de făcut pentru a atinge ni
velul de dezvoltare pe care-1 do
rim. Era prevăzut ca în cincinalul 
acesta să înceapă aici construcția 
unei noi întreprinderi. Sperăm ca 
pînă la sfîrșitul cincinalului să în
ceapă în orașul dumneavoastră con
strucția unei întreprinderi republi
cane (aplauze puternice, ovații).

Tovarăși,

Tot ce s-a înfăptuit aici și în 
întreaga țară este rodul politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru, care se preocupă de dezvoltarea 
tuturor localităților, de ridicarea 
întregii noastre patrii. Noi consi
derăm socialismul drept orînduirea 
care asigură în fapt, din toate 
punctele de vedere, egalitatea în 
drepturi, care creează condițiile în
floririi economiei — industriei, a- 
griculturii, științei — pentru ca oa
menii muncii, toți locuitorii țării, 
să se poată bucura de binefacerile 
societății socialiste. Și în viitor vom 
continua neabătut această politică 
de ridicare economică, socială și 
culturală a tuturor județelor pa
triei noastre socialiste (aplauze 
prelungite).

Preocupîndu-ne de construcția 
socialistă în țara noastră, acționăm 
totodată pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare cu

țările socialiste din cadrul C.A.E.R., 
cu toate țările sistemului mondial 
socialist. Considerăm că numai ac- 
ționînd împreună, țările noastre so
cialiste vor reuși să obțină succese 
tot mai mari în construcția noii 
orînduiri și, în același timp, să în
tărească forța întregului sistem 
mondial socialist. Vom acționa și 
în viitor pentru a dezvolta relațiile 
de prietenie frățească cu toate ță
rile sistemului socialist, punînd pe 
primul plan dezvoltarea relațiilor 
cu Uniunea Sovietică, cu Bulgaria, 
Iugoslavia și Ungaria — țări socia
liste vecine. Vom face totul pentru 
ca relațiile cu aceste țări, cu toate 
țările socialiste, să fie cît mai bune, 
cît mai prietenești (aplauze prelun
gite).

Ducem o politică consecventă de 
pace, dezvoltăm relații cu toate 
țările lumii. Pornim de la princi
piul că între popoare trebuie să e- 
xiste relații de colaborare, că pro
blemele litigioase trebuie să fie re
zolvate pe calea tratativelor și nu 
pe calea forței, că, în general, forța 
trebuie exclusă din viața inter
națională, că trebuie să se asigure 
dreptul fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta) de a-și organiza 
viața conform voinței și năzuințe
lor sale. Aceasta înseamnă egali
tate în drepturi, respectul suvera
nității și independenței naționale, 
neamestecul în treburile interne, 
principii a căror aplicare poate 
asigura colaborarea și pacea în 
lume (aplauze prelungite).

După cum știți, Tezele și pro
iectul de Directive pentru al X-lea 
Congres al partidului stabilesc ja
loanele politicii de viitor a parti
dului nostru, atît pe plan intern — 
de construcție socialistă, de ri
dicare a națiunii noastre pe. culmi 
și mai înalte — cît și pe plan 
internațional, pentru promovarea 
politicii de pace a țării noas
tre. Unanimitatea cu care întregul 
popor a dezbătut și aprobat Tezele 
și Directivele ne dă convingerea 
că aceste documente, prevederile 
lor corespund pe deplin intereselor 
vitale ale întregului popor. Sîntem 
convinși că Congresul al X-lea va 
adopta în unanimitate acest pro
gram, care va asigura înflorirea ță- ' 
rii, va duce la creșterea bunăstării 
poporului nostru, va crea condiții 
ca România să-și aducă o contri
buție tot mai însemnată Ia dezvol
tarea prieteniei dintre țările socia
liste, dintre toate țările lumii, la 
cauza generală a păcii 'și socialis
mului (aplauze prelungite).

Vă doresc din inimă tot mai 
multe succese în munca dumnea
voastră consacrată înfăptuirii mă
rețului program de dezvoltare mul
tilaterală a României socialiste, 
ridicării bunăstării poporului nos
tru, cauzei nobile a păcii. Vă do
resc tuturor multă sănătate și 
multă fericire. (Aplauze prelungite. 
Se scandează : „P.C.R.!“, „P.C.R. 
„Ceaușescu „Ceaușescu !“).

Străbătînd străzile orașului, în 
ovațiile îndelungi ale populației 
din Cărei, coloana mașinilor se în
dreaptă spre județul Bihor. în 
drum, se face o scurtă oprire în 
mijlocul unui lan de grîu unde 
combinele au început de cîteva zile 
să culeagă rodul bogat al acestui 
an. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de recoltele ce se vor 
obține, de felul în care este orga
nizată munca pentru a se efectua 
recoltarea în timpul optim. în co
muna Petrești, mulțimea înconjoa
ră mașina în care se află secreta
rul general al partidului, îl invită 
călduros să se oprească pentru cî
teva clipe și în mijlocul lor. Trei 
dintre cei mai vîrstnici locuitori- ai 
comunei, Mohr Iosif, Tempfli An
ton și Velke Lodovic îl poftesc pe 
oaspete cu pîine și sare, urîndu-i 
ani mulți și fericiți. Un grup de 
copii îi înmînează flori, mulțumind 
conducătorului partidului pentru 
viața ce o duc, pentru viitorul ce 
li se deschide în față. Tovarășul 
Ceaușescu îi îmbrățișează și mul- • 
țumește celor care au venit să-1 în
tîmpine.

Secretarul general al partidului 
vizitează apoi sediul cooperativei 
agricole de producție din Petrești. 
Inginerul agronom Vilanyi Ste
fan, președintele cooperativei, pre
zintă măsurile inițiate pentru spo
rirea producției, subliniind efortu
rile făcute de cooperatori pentru 
investiții productive. Apreciind re
zultatele. tovarășul Ceaușescu îi 
îndeamnă să continue pe acest 
drum, să depună noi eforturi, în-

trucît există condiții ca printr-o 
bună organizare a muncii, prin a- 
plicarea reguliloi agrotehnice, ex
tinderea mecanizării, această uni
tate cooperatistă să realizeze și

chiar să depășească producția 
obținută în întreprinderile agri
cole de stat. De asemenea, re
comandă ca și în viitor, pe baza 
experienței bune ce o au, să în
drepte fondurile de investiții nu
mai în direcții productive.

Secretarul general al partidului, 
adresîndu-se apoi miilor de oameni 
veniți în întîmpinare, îi felicită 
pentru munca și rezultatele lor, le 
urează fericire șl sănătate, succese 
în dezvoltarea economică și social- 
culturală a comunei. însoțiți de 
uralele și cîntecul celor prezenți, 
care intonează „Trei culori", oas
peții își continuă drumul.

în comuna Pișcolt din nou, mii 
de oameni români și maghiari se 
adresează tovarășului Ceaușescu 
cu rugămintea de a se opri și a le 
fi oaspete. Mulți țin doar să-i strîn- 
gă mina, să fie o clipă în apropie
rea sa, să-i ureze ani mulți și feri
ciți, putere de muncă. Tovarășul 
Ceaușescu mulțumește sătenilor 
pentru calda primire și le adresea
ză un cuvînt de salut.

Se scandează „Ceaușescu — 
Ceaușescu". Mii de glasuri, unite 
prin aceleași simțăminte de stimă 
și prețuire față de conducătorul 
partidului, înalță cuvintele sim
ple, înflăcărate ale cînteculul pa
triotic „Hora unirii". Laolaltă, să
tenii din Piscolt, români și ma
ghiari, își mărturisesc și-n acest fel 
comuniunea lor de idealuri, voința 
de a duce mai departe tradițiile de 
luptă și muncă comune spre binele 
patriei, al lor, al tuturor.

Ca un singur om, strîns uniți 
în jurul partidului

în cei 25 de ani care au trecut 
de la eliberarea țării noastre, ju
dețul Bihor, asemenea țării întregi, 
a cunoscut, ca urmare a înfăptuirii 
politicii științifice, marxist-leni
niste a partidului, profunde trans
formări și înnoiri în toate sectoarele 
vieții sociale. Străvechiul ținut ro
mânesc se preface, tot mai mult, 
într-o zonă industrială de mare 
importanță. Cîteva nume ilustrează 
semnificativ aceste prefaceri : cen
trala electrică de termoficare cu o 
putere instalată de 105 MW, minele 
de cărbune și de bauxită de la Voi
vozi, Bratca, Cerna, Uzina de ma- 
șini-iinelte „înfrățirea". Uzina de 
alumină din Oradea, Uzina de uti
laj minier din orașul Petru Groza, 
rafinăria „Crișana" de la Suplacul 
de Barcău, fabricile de confecții 
„Solidaritatea" și „1 Mai" sînt 
doar cîteva dintre obiectivele care 
marchează avîntul impetuos al in
dustriei bihorene. în anul 1968, ea 
a produs cu 53,7 la sută mai mult 
decît în 1965.

S-au obținut succese însemnate 
și în agricultură. Pe ogoarele coo
peratorilor, pe tarlalele I.A.S.- 
urilor, în fermele zootehnice, în li
vezi se produce intens, cu fiecare 
an mai mult și mai bine decît în 
anii precedenți. 2 800 de tractoare, 
1 750 de semănători mecanice, a- 
proape 1500 de combine și auto- 
combine, contribuie din plin la 
creșterea belșugului celor ce mun
cesc pe ogoare. Importante lucrări 
se desfășoară în ultima vreme în 
Valea Ierului unde se creează un 
sistem de desecare și irigare ce asi
gură, an de an, practicarea unei 
agriculturi modeme pe aproape 
60 000 de hectare.

Progrese deosebite au Înregis
trat, în egală măsură învățămîntul, 
cultura, știința și arta. Instituții de 
cultură, școli de toate gradele, uni
tăți social-culturale au luat ființă 
în ultimul pătrar de veac în toate 
așezările bihorene.

Recunoscători Partidului Comu
nist Român pentru politica sa rea
listă, care oglindește interesele vi
tale ale țării și poporului nostru, 
mîndri de realizările pe care le-au 
obținut în opera de edificare socia
listă, locuitorii județului au ținut 
să-și exprime dragostea, atașamen
tul, încrederea lor nețărmurită în 
partid, în conducerea sa, prin căl
dura și entuziasmul cu care au ve
nit să-1 întîmpine pe tovarășul

Nicolae Ceaușescu. La hotarul ju
dețului, mii de locuitori din Valea 
lui Mihai și din comunele 
vecinate s-au adunat să-1 
Iute pe cel mai iubit fiu 
clasei noastre muncitoare, 
secretarul general al Comite
tului Central al partidului, pe 
tovarășul Ceaușescu. Deasupra 
șoselei, o poartă bihoreană, împo
dobită cu ceramică și ștergare, 
poartă pe ea inscripția „Bine ați ve
nit, iubite tovarășe Ceaușescu, pe 
meleagurile bihorene".

Un sunet prelung străbate văz
duhul: doisprezece trîmibițași ves
tesc sosirea oaspetelui iubit. Mul-

în- 
sa- 

al 
pe

La Monumentul ostașilor români din Cărei

țimea izbucnește în urale, scandea
ză : „P.C.R.", „P.C.R.", „Ceaușescu", 
„Ceaușescu".

Tovarășul Victor Bolojan, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Bihor, președintele consiliu
lui popular județean, urează oaspe
telui bun sosit. După datină, secre
tarului general al partidului 1 se 
oferă pîine și safe.

Printre cei ce sporesc 
roadele ogoarelor

In drum spre Oradea, coloana de 
mașini străbate mîndrele plaiuri 
bihorene. Lanuri întinse de grîu, în 
care lucrează din plin combinele, 
alternează de o parte și de alta 
a șoselei cu livezi încărcate de roa
de. Țărani cooperatori, mecaniza
tori aflați la munca cîmpului se 
opresc din lucru și salută cu căl
dură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește la ferma din Otomani a în
treprinderii agricole de stat Valea 
lui Mihai. Oaspetele este salutat 
la sosire de Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, de Emeric 
Szabo, 
Această fermă 
an rezultate 
bune, 
țară în ceea ce privește produc
ția de lînă. în timpul vizitării sai
vanelor, directorul întreprinderii 
arată că anul trecut, la cele peste 
5 500 de oi de rasă superioară s-a 
obținut o producție medie de 10 
kg de la fiecare oaie. EI subliniază 
că sectorul zootehnic al întreprin
derii a obținut rezultate bune și în 
creșterea producției de carne și 
lapte. Anul trecut producția medie 
de lapte a fost de 3 500 litri de la 
fiecare vacă furajată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază pozitiv rezultatele obținu
te și recomandă colectivului între
prinderii să persevereze în această

directorul întreprinderii, 
a obținut an de 

dintre cele 
ocupînd primul loc

mai 
pe

direcție. Face, de asemenea, reco
mandări cu privire la creșterea e- 
ficacității economice a întreprinde
rii, cu privire la necesitatea stu
dierii celor mai valoroase rezultate 
obținute de unitățile similare de 
peste hotare.

Se vizitează o altă fermă a între
prinderii — cea pomicolă de la 
Cadea. Pe întinse terenuri în pantă, 
altădată neproductive, se află a- 
cum pe rod masive livezi de pomi 
fructiferi. Cel mai bine s-a aclima
tizat aici piersicul, din care cauză 
conducerea întreprinderii a luat i- 
nițiativa extinderii acestor planta
ții. Din cele 860 de ha livezi, cît cu
prinde sectorul pomicol al între
prinderii, 160 ha sînt plantate cu 
piersici.

în timpul vizitei se dau explica
ții în legătură cu producțiile po
micole realizate care se situează la 
nivelul unităților fruntașe pe țară, 
în livezile de meri, de exemplu, 
se obțin după 3—4 ani de rod o 
producție record de 10 000 kg la ha. 
Se vizitează stația automată de 
sortare a fructelor. Salariații fer
mei pomicole fac oaspetelui o căl
duroasă primire.

După vizithrea celor două mari 
ferme ale întreprinderii agricole de 
stat din Valea lui Mihai, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. primește 
explicații și despre activitatea ce
lorlalte ferme vegetale. Se arată 
că atît producția de grîu cît și cea

de porumb — principalele culturi 
ale unității — sînt în continuă creș
tere. Este scos îndeosebi în evi
dență faptul că de mai mulți ani 
producția de porumb este de 1 va
gon știuleți la hectar. Anul trecut 
această producție s-a obținut de 
pe o suprafață de 1 500 ha, iar de 
pe 2 000 ha cultivate cu grîu s-au 
recoltat 3 580 kg la ha.

. La 1" ’ ' " ' '
Nicolae Ceaușescu felicită întregul 
colectiv pentru activitatea desfășu
rată și îi Urează noi succese în vii
tor.

Coloana oficială își continuă dru
mul spre reședința județului stră
bătînd frumoase sate bihorene îm
podobite cu steaguri roșii și trico
lore, cu ghirlande de flori și ver
deață. în fiecare localitate sătenii 
îl salută cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La intrarea în comuna 
unde își desfășoară 
cinci cooperative i _ 
producție, o mare mulțime de 
oameni, în frunte cu primarul 
comunei, Zoltan Chesuți, îl roa
gă pe tovarășul Ceaușescu să 
poposească puțin și la ei. Un 
grup de pionieri oferă oaspeților 
cravate purpurii. Tovarășul 
Ceaușescu îi îmbrățișează părinteș
te pe copii și le urează succes în 
viață. Răspunzînd dorinței gaz
delor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează cooperativa agricolă 
de producție „Crișana" care, 
alături de 
tașe din 
frumoase 
producției 
Rezultatele

vizitării sectorului 
din cele mai dez- 
de producție ale

sînt înfățișate de către pre
ședintele cooperativei, Barna Ban- 
cic, în timpul 
zootehnic, una 
voltate ramuri 
unității.

între oaspeți și gazde au loc aici 
discuții privind rezultatele obținu
te în creșterea producției de carne 
și lapte și a măsurilor preconiza-

sfîrșitul vizitei tovarășul te pentru îmbunătățirea continuă 
a activității generale a cooperati
vei. Este relevată, de asemenea, 
preocuparea cooperatorilor din a- 
ceastă zonă situată pe terenuri ni
sipoase pentru punerea în valoare a 
terenurilor prin plantații moderne 
vitipomicole.

în fața secretarului general al 
partidului, cooperatorii își iau an
gajamente concrete cu privire la 
creșterea producției sectorului zoo
tehnic în următorii trei ani: pînă 
la sfîrșitul anului 1972, se angajea
ză ei, vor avea 20 000 de porci și 
vor reduce sub 4 kg. consumul da 
furaje pentru obținerea unui kg. de 
carne. Tovarășul Ceaușescu le re
comandă să studieze experiența 
I.A.S.-Valea lui Mihai și Ie suge
rează să ceară ajutorul agricultori
lor din sectorul de stat, în 
special în ceea ce privește îm
bunătățirea raselor de anima
le. Cooperatorii ascultă cu a- 
tenție indicațiile și îl asigură pe 
secretarul general al partidului că 
vor munci neobosit pentru a le 
traduce în viață.

După vizitarea cooperativei, se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
este înconjurat de mii de locui
tori, care îl aclamă îndelung.

Diosig, 
i activitatea 
agricole de

cooperativa 
producție „Crișana'

alte cooperative frun- 
județ, a 

succese în creșterea 
vegetale și animale, 
obținute anul trecut

obținut

La cooperativa agricolă de producjie Diosig

Entuziasmul mulțimii din comu
na Diosig este reluat pe întregul 
traseu pînă la poarta de intrare în 
municipiul Oradea. Aici au venit 
să-1 întîmpine pe secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. o mare mul
țime de oameni — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
din municipiul și din comunele a- 
propiate. Din mii de piepturi se 
scandează puternic: „P.C.R." —
„P.C.R." — „Ceaușescu". —
„Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este salutat de Istvan Szanto, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid, primarul Oradei.

Coloana oficială se îndreaptă 
spre noua zonă industrială din 
partea de vest a orașului, unde în 
ultimii ani s-au construit prima u- 
zină de alumină a țării, o mare 
centrală electrică și de termofica
re, o modernă fabrică de mobilă, 
una dintre cele mai mari_ fabricj 
de zahăr din țară. Această zonă 
industrială va fi completată chiar 
în actualul plan cincinal cu încă 
două unități puternice — o fa
brică de pigmenți anorganici, pri
ma de acest fel de la noi, și o 
fabrică de piese și repere pentru 
mijloacele de transport auto și fe
roviare.

Toate aceste noi întreprinderi 
sînt prezentate secretarului general 
al C.C. al P.C.R. în fața unor ma
chete șl grafice sugestive de către 
Nicolae Fîntînă, vicepreședinte al 
consiliului popular județean. Se 
vizitează apoi fabrica de zahăr 
aflată în pragul intrării în probe 
tehnologice. Utilajele, instalațiile 
tehnologice, în cea mai mare parte 
realizate în țara noastră de uzine 
cunoscute, printre care Vulcan- 
București, Independența-Sibiu. sînt 
montate în întregime. In princi-

palele secții de producție — extrac
ție, purificare, rafinare, turnul d« 
difuzie, de unde se va extrage za
hărul — se fac rodajele instala
țiilor. Fabrica va avea o capacitate 
de trei mii tone 
în 24 de ore.

La intrarea în 
varășul Nicolae 
salutat de Traian Zaharia, adjunct 
al ministrului industriei alimenta
re. Vizitînd secțiile de bază ale 
întreprinderii, de-a lungul pro
cesului tehnologic, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. primește 
explicații de la directorul unității, 
Lucaci Ladislau, și de la șeful șan
tierului, Ion Bîscă, în legătură cu 
nivelul tehnic la care este con
cepută această întreprindere.

Se vizitează apoi o altă impor
tantă întreprindere industrială a 
Oradei — Uzinele „înfrățirea", 
producătoare de mașini-unelte. La 
sosire, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. este salutat de Gheorghe 
Oprea, adjunct al ministrului in
dustriei constructoare de mașini, 
de comitetul de direcție al între
prinderii și de un mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Gazdele oferă oaspeteluf frumoase 
buchete de flori.

Directorul uzinei, ing. Constantin 
Ionescu, informează pe oaspete des
pre producția actuală a întreprinde
rii și perspectivele ei de dezvoltare. 
Uzina produce în prezent o gamă 
largă de mașini unelte, cunoscute 
în țară și în peste 40 de țări ale 
lumii unde se exportă. Cu sha- 
pingurile și mașinile de găurit 
produse la „înfrățirea" sînt dotate 
aproape toate unitățile noastre de 
prelucrare a metalului,' astfel că 
o parte din munca harnicilor mun-

sfeclă prelucrată

întreprindere, to-
Ceaușescu este

(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)

citori metalurgiști orădeni se re
flectă și în tractoarele sau auto
camioanele brașovene, și în utila
jul petrolier ploieștean, și în auto
turismele piteștene. Deși în ulti
mii ani întreprinderea a cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă, ea este 

~*și în momentul de față un vast 
! șantier. Noi hale industriale vor 
întregi în curînd suprafețele de 
producție ale uzinei, făcînd-o aptă 
pentru diversificarea producției 
corespunzător cerințelor economiei 
noastre naționale.

.Vizitînd principalele sectoare de

Adeziune deplină 
la politica partidului

- în timp ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează cele două în
treprinderi ale orașului, mii și mii 
de locuitori ai Oradei s-au adunat 
în Piața Victoriei pentru a par
ticipa la întîlnirea cu secretarul 
general al partidului. Sosirea tova
rășului Ceaușescu este întîmpinată 
cu furtuni de urale : „Trăiască glo
riosul nostru partid comunist 
„Trăiască secretarul general al par
tidului !", aclamă mulțimea. Mii 
de glasuri scandează : „Ceaușescu, 
iCeaușescu", manifestîndu-și ade
ziunea deplină la politica partidu
lui nostru comunist, politică în
dreptată spre ridicarea României 
socialiste pe noi culmi ale civiliza
ției, spre întărirea păcii și colaboră
rii între popoare. Cetățenii Oradei, 
români, maghiari, germani, văd în 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul lor un eve
niment deosebit de important. Ei 
au prilejul să-și exprime încă o 
dată, în fața conducătorului iu
bit al partidului și statului nos
tru, atașamentul față de cau
za socialismului, să-și manifes
te unitatea de nezdruncinat 
în jurul Partidului Comunist Ro
mân, al Comitetului său Central, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă la tribună. în uralele mulți
mii, el răspunde saluturilor cu 
gesturi largi, prietenești. Mitingul 
este deschis de tov. Victor Bolojan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, care, 
exprimînd sentimentele celor 
prezenți, mulțumește tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru vizita pe 
care o face, pentru prețioasele in
dicații pe care le-a dat în întîlni- 
rile cu oamenii muncii. Referin- 
du-se pe larg la marile realizări pe 
care poporul român le-a obținut în 
ultimii ani, el a relevat că este o 
fericire pentru noi toți faptul că în 
fruntea partidului și a statului 
se află omul care simbolizează ho- 
tărîrea de nestrămutat a poporului 
nostru de a obține noi victorii pe 
drumul socialismului și comunis
mului, omul care întruchipează cele 
mai nobile aspirații ale clasei noas
tre muncitoare, ale țărănimii, ale 
intelectualității, cel mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a exprimat adeziunea 
entuziastă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din. județul Bi
hor Ia propunerea făcută ca tova
rășul Ceaușescu să fie reales în 
funcția de secretar general al C.C. 
al P.C.R. Cuvintele sale sînt pri
mite cu urale. Minute în șir, 
mulțimea scandează : „P.C.R.",
„Ceaușescu", „Ceaușescu și po
porul".

într-o atmosferă de mare en
tuziasm ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

După miting, secretarul general 
al Comitetului Central al partidu
lui s-a întîlnit la o masă tovără
șească cu activul de partid din ju
dețul Bihor.

în cadrul întîlnirii, tovarășul Vic
tor Bolojan a exprimat, încă o dată, 
bucuria cu care activul de partid 
a primit vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Bihor și a 

producție ale uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
de anumite aspecte ale procesului 
tehnologic, calității produselor, efi
cienței economice. Se apreciază 
preocuparea constructorilor pentru 
extinderea automatizării mașinilor 
unelte aflate aici în fabricație, pen
tru a ține pasul cu cele mai noi 
realizări ale tehnicii mondiale în 
acest domeniu.

Luîndu-și rămas bun de la har
nicii constructori de mașini, tova
rășul Nicolae Ceaușescu le urează 
sănătate, fericire, înfăptuirea tu
turor dorințelor lor.

dat glas hotărîrii' comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Bihor 
de a înfăptui neclintit politica 
partidului.

în încheierea Întîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

La mitingul dc astăzi, a spus 
secretarul general al C.C. al parti
dului, m-am referit și Ia munca 
comuniștilor, a activului de partid, 
a comitetului județean de partid. 
Problemele cărora trebuie să le 
facă față membrii de partid, co
mitetul județean, sînt multiple, 
foarte serioase și trebuie să spun 
că ele sînt tot mai complexe. Pentru 
realizarea lor se cer tot mai multe 
cunoștințe științifice și politice, tot 
mai multă energie, tot mai multă 
fermitate. Pe măsură ce se dezvoltă 
societatea noastră socialistă, se ri
dică probleme noi, care cer răspuns 
și care trebuie rezolvate corespun
zător stadiului la care am ajuns. A- 
ceasta cere mai multă cunoaștere, 
mai multă muncă pentru a se putea 
asigura mersul înainte. Așa a fost 
întotdeauna, așa va fi și în viitor 1 

Doresc să spun și aici că Comi
tetul Central al partidului aprecia
ză în mod deosebit munca activului 
nostru de partid, deci și a activului 
de partid din Bihor și Oradea. Cu
noaștem problemele cărora trebuie 
să le faceți față. Eu cunosc de vreo 
15 ani activul de partid din această 
parte a țării noastre. Știu cum a 
muncit atunci și în decursul anilor, 
știu cum muncește și astăzi — și 
consider că muncește bine. Aceasta 
nu înseamnă însă că nu sînt și 
lipsuri (aplauze). Dar, luat în an
samblu, activul de partid din Bihor 
muncește bine — ca și activul din 
toate județele, ca întregul partid. 
Nici n-ar fi de conceput să avem 
succesele pe care le-am obținut 
dacă activul de partid, cadrele con
ducătoare nu și-ar îndeplini în 
bune condiții îndatoririle ce Ie 
revin.

Aș dori să subliniez de asemenea 
că munca activului nostru de par
tid poate fi bună și poate da re
zultate pozitive numai în măsura în 
care se sprijină pe toți membrii de 
partid. Dar aceasta nu este totul 
nici pentru activiștii de partid, și 
nici pentru membrii de partid. în 
definitiv, partidul se compune din 
oameni — oameni care și-au însu
șit sau au ajuns la înțelegerea mal 
bună a legilor dezvoltării societății 
și care și-au asumat rolul de a con
duce poporul spre o viață mai bună. 
Partidul nostru poate îndeplini a- 
ceastă sarcină numai în măsura în 
care are adeziunea și se sprijină pe 
întregul popor, numai în măsura 
în care comuniștii, activul de par
tid, fiecare comunist, indiferent 
de funcție, se consideră ca făcînd 
parte integrantă din rîndul mun
citorilor. țăranilor, intelectualilor 
și acționează împreună cu între
gul popor.

Noi concepem rolul conducător 
al partidului nu ca ceva abstract, 
ca ceva deasupra claselor sau dea
supra societății, ci integrînd par
tidul în întreaga viață a poporului. 
Numai așa ne putem îndeplini ro
lul de conducător al întregii so
cietăți, putem asigura făurirea so
cialismului și comunismului în pa
tria noastră, (aplauze puternice și 

îndelungate, în picioare asistența 
ovaționează).

Sarcinile care vă revin în viitor, 
a spus secretarul general al C.C. 
al P.C.R., în încheiere, nu vor fi 
ușoare, dar sînt convins că activul 
nostru de partid, cu experiența, 
cu priceperea și capacitatea sa, va 
ști să le ducă la îndeplinire. Eu vă 
doresc mult succes în activitatea 
dumneavoastră, (aplauze puternice, 
ovații).

După întîlnirea cu activul de 
partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a parcurs pe jos distanța pînă la 
reședință, însoțit de un impresio
nant număr de cetățeni. Străzile 
frumosului oraș au fost astfel mar
torele unei emoționante manifes
tări a entuziasmului și bucuriei 
orădenilor. întregul oraș a răsunat 
de furtunoasele ovații adresate a- 
celuia care reprezintă fidel crezul 
și interesele vitale ale poporului 
român, conducătorul partidului 
comuniștilor, partid care îi însufle
țește Ia minunatele realizări pe 
care le cunoaște România socia
listă.

Noi și noi grupuri se adaugă ce
lor care-1 însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De pretutindeni 
se aud ovații. Un flux emoțional 
puternic leagă inimile acestor oa
meni, bătrîni și tineri, foarte 
mulți tineri, care doresc să fie cît 
mai aproape de secretarul general 
al partidului, să-i exprime direct 
dragostea lor fierbinte, să-1 asi
gure personal că sînt gata să lupte 
pentru îndeplinirea programului 
măreț al celui de-al X-lea Congres 
al P.C.R.

în fața casei de oaspeți, unde 
este găzduit tovarășul Ceaușescu, 
mulțimea pare că nu vrea să se des
partă de cel a cărui personalitate 
și voință puse în slujba patriei și 
a fericirii ei este chezășia mersu
lui nostru înainte. Minute 
în șir scandează : „Ceaușescu !“. 
„Ceaușescu „P.C.R. !“.

Pentru a-i saluta pe cetățeni, to
varășul Ceaușescu apare la balco
nul casei. Ovațiile se întețesc, cul- 
minînd într-o puternică manifes
tație care întruchipează unitatea 
poporului cu partidul, cu Comite
tul său Central, in fruntea căruia 
se află conducătorul iubit 
al poporului român, tovarășul 
Ceaușescu.

Reportai realizat de 
George-RADU CHIROVICI 
Nicolae DRAGOȘ 
Mircea S. IONESCU 
Mircea IONESCU 
Aurel POP

Dragi tovarăși,
Dați-mi voie Să vă adresez dv„ 

tuturor locuitorilor din orașul 
Oradea și județul Bihor, un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al partidului, a guvernului 
și a Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România (aplauze 
puternice).

Doresc să exprim mulțumiri pen
tru primirea entuziastă pe care 
ne-au făcut-o, încă de la intrarea 
în județ, cetățenii acestor melea
guri ale patriei, atît în satele prin 
care am poposit, cît și în orașul 
Oradea. în această primire, în cu
vintele calde care ne-au fost adre
sate, noi vedem o manifestare a 
încrederii dv., a tuturor locuitorilor 
bihoreni, :a de altfel a întregului 
nostru popor, în politica marxist- 
leninistă a partidului nostru, o 
expresie a hotărîrii dv. de a în
făptui neabătut programul de dez
voltare continuă a construcției so
cialiste în România, de a contribui 
la apărarea păcii în lume (vii și 
puternice aplauze).

Am vizitat două întreprinderi din 
orașul dv., o întreprindere agrico
lă de stat, cooperative agricole. Am 
văzut schimbările petrecute în 
viața orașului dv. și în satele biho- 
rene. Toate aceste realizări, viața 
nouă care pulsează de la un ca
păt la altul al județului, ca a în
tregii noastre țări, sînt rezultatul 
muncii eroicei noastre clase munci
toare, a țărănimii, a intelectualită
ții, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care ur
mează neabătut politica Partidului 
Comunist Român (aplauze, urale 
îndelungate). Pe aceste meleaguri 
trăiesc și muncesc împreună ro
mâni și maghiari care de-a lungul 
secolelor au învățat că numai în 
strînsă unitate, luptînd cot la cot, 
— în trecut împotriva asupritorilor, 
iar astăzi pentru construireâ socia
lismului.— își .pot asigura liberta
tea, bunăstarea și fericirea (aplauze 
puternice).

M-am întîlnit în cursul vizitei cu 
zeci de mii de cetățeni, cu bărbați 
și femei, cu bătrîni, tineri și copii, 
în privirile tuturor am văzut vese-x 
lie, încredere, bucuria pentru în
făptuirile și viața nouă pe care o 
trăiesc. Nu am putut să nu mă gîn- 
desc la marile transformări pe care 
le-a adus socialismul nu numai în 
viața economică, dar mai cu seamă 
în crearea omului nou, constructor 
al socialismului. Oamenii care ieri 
au îndurat asuprirea moșierilor și 
fabricanților, oamenii care au cres
cut în anii socialismului, cu toții 
sînt ferm hotărîți să asigure edi
ficarea continuă a orînduirii noas
tre socialiste I Și nu există forță în 
lume care să împiedice • mersul 
lor înainte, spre ridicarea pe culmi 
tot mai înalte a construcției socia
lismului, spre victoria comunismu
lui în România (aplauze, urale. 
ovații).

Putem avea deplină încredere că, 
în țara noastră, cauza socialismului 
se află în mîinile sigure ale mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, 
ale tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, așa 
cum au edificat societatea nouă de 
azi, sînt hotărîți s-o dezvolte în 
continuare, iar la nevoie, să o apere 
împotriva oricui ar încerca să se 
atingă de cuceririle socialismului 
în România, (aplauze puternice).

în faja machetei Fabricii de zahăr din Oradea

Mărețele succese pe care le-am 
obținut în anii socialismului, viața 
nouă tot mai plină, mai Îmbelșu
gată sînt realități care îmbărbă
tează întregul popor și fac ca fie
care cetățean al patriei — bătrîn 

' sau tînăr, bărbat sau femeie — 'să 
fie hotărît să facă totul pentru ri
dicarea pe culmi tot mai înalte a 
patriei noastre socialiste. Iată de 
ce partidul este ferm convins — ca 
și dumneavoastră, ca și întregul po
por — atunci cînd afirmă că în Ro
mânia nu există astăzi forță care .să 
poată pune în pericol socialismul. 
Așa este, tovarăși? (Mulțimea: „Așa 
este 1" Aplauze îndelungi, urale șl 
ovații puternice).

în tot ce am înfăptuit în țara 
noastră se află întruchipată și 
munca cetățenilor din Oradea și ju
dețul Bihor, a tuturor muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor. 
Dumneavoastră, bihorenii, aduceți o 
contribuție importantă la ridicarea 
generală a patriei noastre socialiste. 
Succesele pe care le aveți în indus
trie, în agricultură, în dezvoltarea 
învățămîntului și culturii sînt o 
parte a marilor victorii pe care le 
obține întregul nostru popor. De 
aceea, vă exprimăm cele mai calde 
felicitări și vă urăm noi și noi suc
cese în munca dv. (vii aplauze).

Aceste realizări se datoresc fap
tului că avem un conducător — 
partidul — care, călăuzindu-se de 
învățătura marxist-leninistă o apli
că în mod creator Ia condițiile 
țării noastre și asigură astfel mer
sul ei înainte, se datoresc muncii 
fiecărui comunist, fiecărei organi
zații de partid. Iată de ce nu pot 
să nu subliniez că în înfăptuirile 
bihorenilor, ale orădenilor, sînt 
integrate și rezultatele muncii co
muniștilor, ale organizațiilor de 
partid, ale comitetului județean de 

. partid, căruia îi exprim calde feli
citări. (aplauze îndelungi).

După cum știți, acum în întrea
ga țară se dezbat Tezele Comite
tului Central pentru cel de-al X-lea 
Congres și proiectul de Directive 
care trasează programul de dez
voltare a patriei noastre, începînd 
din 1971 pînă în 1980. Aceste do
cumente au fost larg dezbătute de 
către comuniști, de către toți oa
menii muncii, în întreprinderi, în 
instituții, la sate, primind o apro
bare unanimă. încrederea cu care 
masele largi au participat la dez
baterea acestor documente, propu
nerile făcute de numeroși cetățeni 
ai patriei noastre, menite să ducă 
la îmbunătățirea și pe mai depar
te a muncii noastre, la asigurarea 
unui mers mai rapid al României 
pe. drumul dezvoltării sale multila
terale, sînt o dovadă a faptului că 
poporul, stăpîn pe destinele sale, 
participă cu toată forța la elabo
rarea programului de făurire a 
bunăstării și fericirii patriei. Pu
tem spune că acest program, pe 
care Congresul a] X-lea urmează 
să-1 dezbată și să-1 aprobe, este 
emanația voinței și conștiinței în
tregului nostru popor. în aceasta 
se exprimă, de altfel, democratis
mul orînduirii noastre socialiste, 
aceasta îi dă tărie, constituie ga
ranția victoriei în tot ceea ce ne 
propunem să realizăm, (aplauze).

Desigur, mai avem multe de fă
cut pentru a realiza acea societate

consti- 
pentru 
fiecare 
succe- 
fiecare

socialistă care să asigure din plin 
tuturor cetățenilor patriei noastre 
condiții tot mai bune de viață 
— dar drumul pe care mergem se 

' dovedește singurul drum just. De 
aceea va trebui să ne strîngem 
hotărîți rîndurile, să ne unim toate 
eforturile, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, pentru a asi
gura lichidarea greutăților, lipsu
rilor pe care le mai avem și a asi
gura înfăptuirea programului de 
ridicare a României pe noi culmi 
de civilizație, (aplauze îndelungate). 

Preocupîndu-ne de construcția 
socialismului în țara noastră, noi 
nu uităm nici un moment că re
zultatele pe care le avem se da- 
toresc, în același timp și faptului că 
am dezvoltat și dezvoltăm relați
ile de colaborare și cooperare cu 
toate țările sistemului mondial so
cialist. Aceste relații de colaborare 
și cooperare multilaterală 
tuie un ajutor, un sprijin 
construcția socialismului în 
țară socialistă — așa cum 
sele și rezultatele bune din
țară constituie un ajutor și spri
jin în opera de construcție din ce
lelalte țări socialiste, o contribuție 
la întărirea sistemului mondial so
cialist. (vii aplauze).

în Tezele Comitetului Central 
sînt exprimate principiile generale 
ale politicii internaționale a parti
dului și statului nostru. Vom pune 
în continuare în centrul politicii 
noastre externe relațiile de priete
nie cu țările socialiste, vom dez
volta legăturile economice cu țările 
socialiste membre ale C.A.E.R. pe 
baza principiilor elaborate în co
mun, a hotărîrilor ultimei consfă
tuiri C.A.E.R. care a avut loc în 
aprilie Ia Moscova — hotărîri care 
creează^ condiții pentru lărgirea 
colaborării și cooperării în produc
ție între, toate țările membre, asi- 
gurînd dezvoltarea lor în condițiile 
independenței (vii aplauze).

Vom dezvolta în continuare re
lațiile cu toate țările socialiste, 
corespunzător intereselor unității, 
convinși că numai în unitate siste
mul mondial socialist va putea 
exercita o influență tot mai pu
ternică asupra dezvoltării contem
porane.

Totodată, pornim de la faptul 
că în lume există încă un număr 
mare de țări cu orînduire socială 
deosebită de a noastră și că, atîta 
timp cît există țări cu sisteme so- 
cial-politice diferite este o necesi
tate ca între ele să se dezvolte 
relații de colaborare și cooperare 
multilaterală. Numai pe această 
cale se poate dezvolta încrederea 
între popoare și asigura pacea în 
lume (aplauze prelungite).

Cunoașteți, tovarăși, legăturile 
largi pe care le are țara noastră 
cu statele de pe toate continentele 
— legături diplomatice, economice, 
tehnico-științifice. Putem spune că 
datorită acestor îelații, care s-au 
dezvoltat în ultimii ani, România 
are azi prieteni pe toate meridia
nele globului. Pe drept cuvînt pu
tem spune că nici o dată 
nu s-a bucurat de atîta 
nu a avut atîția prieteni 
(vii aplauze, prelungite),
relațiilor noastre internaționale a- 
șezăm respectarea principiilor ega
lității în drepturi, suveranității și 
independenței naționale, neameste
cului în treburile interne. Noi por
nim de la necesitatea respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător, fără nici 
un amestec din afară, calea dez
voltării sale — considerînd că nu
mai astfel se pot asigura condiții 
favorabile pentru progres și pace 
în lumea de azi (vii aplauze, ovații).

Am susținut și susținem cauza 
popoarelor care luptă pentru în
lăturarea definitivă a colonialis
mului, pentru eliberare națională, 
lupta celor care se ridică împotri
va noilor forme de dominație, a 
neocoloniaiismului — și sînt notă- 
rîte să-și apere sau să-și asigure 
independența lor națională (vii a- 
plauze). Noi, comuniștii români, 
poporul român, am dezvoltat în
totdeauna relații cu forțele revo
luționare, cu comuniștii de pretu
tindeni. întreaga tradiție glorioasă 
a partidului nostru stă mărturie 
poziției noastre internaționaliste, 
de solidaritate cu lupta comuniști
lor, a revoluționarilor de pretutin
deni. Și în viitor vom acționa cu 
toată fermitatea pentru dezvolta
rea acestei colaborări, pentru în
tărirea unității 
și muncitorești 
aplauze).

în întreaga 
pornim de la faptul că între sar
cinile construcției socialiste in 
țara noastră și între politica de 
solidaritate internaționalistă cu 
țările socialiste, cu mișcarea co
munistă și antiimperialistă mon
dială, cu toate forțele care se pro
nunță pentru progres și pace, e- 
xistă o strînsă unitate. Construind

România 
simpatie, 
ca astăzi 
La baza

mișcării comuniste 
internaționale, (vii

noastră activitate

socialismul trebuie în același timp 
să ducem o politică activă de dez
voltare a colaborării cu toate po
poarele, de asigurare a păcii. Nu
mai îmbinînd în mod armonios a- 
ceste două laturi inseparabile ale 
politicii și' activității noastre — pe 
plan intern și pe plan internațio
nal — vom asigura mersul tot mal 
hotărît înainte al României so
cialiste și, în același timp, ne vom 
aduce o contribuție tot mai însem
nată'la cauza generală a păcii și so
cialismului în lume, (vii aplauze), 

încrederea cu care întregul po
por sprijină această politică ne o- 
bligă să facem totul pentru a asi
gura înfăptuirea ei în cele mai 
bune condiții. Eu vă asigur, tova
răși, pe dvs., — comuniști, oameni 
ai muncii din Oradea și din jude
țul Bihor — asigur întregul nos
tru popor că partidul, Comitetul 
Central, conducerea sa, vor face 
totul, nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru traducerea în viață a 
prevederilor Tezelor- și proiectului 
de Directive privind dezvoltarea 
viitoare a României (ovații puter
nice). Desigur,' pentru a realiza 
acest program este necesar ca toți 
oamenii muncii, întregul popor să 
acționeze strîns unit în jurul parti
dului. Trebuie să spun aici, cu 
deplină satisfacție, că în aceste 
zile, în județele prin care am 
trecut — inclusiv județul Bihor 
— am putut constata din nou că 
întregul popor este ferm hotărît 
să înfăptuiască această politică. 
Unitatea strînsă între partid și 
popor ne dă garanția că vom ob
ține victoria în măreața operă de 
edificare a societății socialiste în 
România (aplauze prelungite, în
delung repetate, ovații).

Aici, primul secretar al comite
tului județean de partid s-a refe
rit la răspunderea care revine se
cretarului general al Comitetului 
Central al partidului. Eu aș dori 
să vă asigur, că, în ce mă privește, 
ca- membru al partidului comunist, 
voi face’ totul, în munca încredin
țată de partid, pentru a asigura 
îndeplinirea programului pe care-1 
va adopta congresul, convins că nu 
există nimic mai sfînt decît inte
resele poporului, ale cauzei socia
lismului și comunismului (aplauze 
puternice, ovații). Puteți fi siguri, 
tovarăși, că încrederea, dragostea 
manifestată 
față de 
Comitetul 
mine vor

față 
față

de oamenii muncii 
partid,

Central, 
constitui pentru 

pentru mine un îndemn de a 
totul spre a nu dezminți nici o dată 
această încredere. Puteți fi siguri 
că întotdeauna partidul nostru, 
conducerea sa și, în ce mă pri
vește, eu personal vom fi alături 
de popor, împreună cu poporul și 
numai cu poporul ! (aplauze pre
lungite, urale).

în timpul vizitei prin județele 
. și orașele prin care am trecut, 
am auzit adesea exprimat în di
ferite limbi „Trăiască" sau „Eljen" 
partidul comunist, am auzit spu- 
nîndu-se în românește „Trăias
că", în maghiară „Eljen", pentru 
partidul comunist (aplauze puter
nice). Noi, comuniștii, cetățenii 
României socialiste, vorbim limbi 
diferite, dar exprimăm același 
crez, aceeași năzuință. Aceasta ne 
dă garanția că, în strînsă unitate, 
poporul român va merge cu pași 
tot mai hotărîți pe calea socialis
mului, a comunismului (aplauze 
prelungite, ovații).

în încheiere, țin să subliniez că 
în anii următori vom avea mult 
de muncit. Programul pe care îl 
vom adopta la congres va cere 
mari eforturi din partea noastră, 
a tuturor. Avem însă convingerea 
că toți cetățenii patriei noastre 
vor munci cu dragoste și cu elan, 
își vor consacra toate cunoștințele, 
toată priceperea lor luptei pentru 
realizarea sa. La fel ca întregul 
popor, dumneavoastră, orădenii, 
bihorenii, veți avea sarcini mari 
de îndeplinit. în cincinalul urmă
tor, industria și agricultura din 
Bihor vor trebui să cunoască o 
dezvoltare mai puternică. Cultura 
și știința din județul dv. vor tre
bui, de asemenea, să cunoască 
progrese mai intense. Va trebui 
să asigurăm în continuare îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale 
tuturor oamenilor muncii. Toate 
acestea cer eforturi, tovarăși. Dar 
știm că tot ceea ce facem este închi
nat fericirii tuturor celor ce mun
cesc în patria noastră. Iată de ce, 
spunînd acestea, vă doresc din 
toată inima să obțineți noi și noi 
succese în activitatea dv., vă do
resc să îndepliniți în cele mai 
bune condiții sarcinile și îndato
ririle care vă vor reveni (aplauze 
puternice, ovații). Vă urez din toată 
inima multă sănătate și multă 
fericire (aplauze puternice, prelun
gite, ovații. Se scandează 
„Ceaușescu, Ceaușescu „P.C.R., 
P.C.R.!“),

de 
de 

noi 
face
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PART
Mures

9
Suceava

principale ale procesului de dezvoltare a unei economii moderne, în vederea sa- tot mai largă și spirituale Totodată, ei

Marea sală a Palatului Culturii din Tg, Mureș a găzduit sîmbătă lucrările conferinței extraordinare a organizației județene de partid Mureș.La lucrările conferinței a participat tovarășul GHEORGHE APOSTOL, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R. In preajma conferinței, timp de cîteva zile, tovarășul Gheorghe Apostol a vizitat unități industriale din Sighișoara, Tîrnăveni, Reghin și Tg. Mureș, a analizat la Sovata planul de dezvoltare în perspectivă și de sistematizare a stațiunii, a participat la consfătuiri de lucru cu activul de partid, de stat și sindical șl a inaugurat expoziția „Județul Mureș 1944—1969“.Deschizînd dezbaterile la primul punct al ordinii de zi, tovarășul NlCOLAE VEREȘ, prim-secretar al comitetului județean de partid a prezentat o expunere în care a spus între altele . Interesul deosebit cu care comuniștii din județ au participat la dezbaterea acestor documente se reflectă în faptul că la cele peste 1 000 de adunări generale ale organizațiilor de bază și conferințe ale organizațiilor de partid, întrunind 59 000 de comuniști, au luat cuvîntul aproape 10 000 membri de partid. El a arătat, de asemenea, că în județ s-au ținut peste 200 adunări populare, organizate de consiliile Frontului Unității Socialiste, adunări ale activului sindical și U.T.C., la care au participat mai bine de 50 000 de cetățeni.Intr-o impresionantă unanimitate, parti- cipanții la discuțiile din cadrul conferinței, 
dînd glas mandatului primit din partea organizațiilor pe care le reprezintă, și-au manifestat aprobarea deplină față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de Tezele și proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea. Numeroși vorbitori, printre care VASILE 
RUS, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tg. Mureș, IOAN BENKO, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, LIVIU 
COMAN, secretarul Comitetului de partid de la Combinatul chimic Tîrnăveni, gene- ral-maior PAUL CHELER, IOSIF KONIG, vechi militant al mișcării muncitorești, 
SUSANA GALPAL, președinta comitetului județean al femeilor, au relevat’că Tezele și proiectul de Directive ale C.C. al P.C.R. prefigurează, în spiritul realist caracteristic politicii partidului nostru, direcțiile unei "economii' moderne, tisfacerii într-o măsură a cerințelor materiale ale celor ce muncesc, și-au exprimat aprobarea deplină față de politica externă a partidului nostru, pe deplin corespunzătoare intereselor patriei socialiste, ale întăririi unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, intereselor cauzei păcii și progresului.Rememorînd drumul parcurs de viața economică a județului în ultimul sfert de veac,'tovarășii ERNEST SZOTYORI, secretar al comitetului județean de partid, IOA- 
CHIM HAȚEG AN, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Reghin, VALER 
GIURGIU, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Sighișoara, MIHAI 
GHEORGHE, președintele Consiliului județean Mureș al sindicatelor, MIRCEA BI- 
RAU, directorul Trustului de construcții Tg. Mureș, au subliniat că transformarea județului Mureș într-un județ cu economie modernă, cu puternice unități industriale, înzestrate cu tehnică modernă, este rezul
tatul pcJiticii marxist-leniniste consecvente a Partidului Comunist Român de a asigura dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților șî județelor țării. Concomitent, vorbitorii au examinat aspecte ale perfecționării activității economice din județ.Tovarășii MARCEL MOGOȘIU, directorul direcției agricole județene, CONSTAN
TIN FANEA, președintele C.A.P. din Luduș, MILICA GIURA, președintele uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, au relevat succesele dobîndite în agricultura județului, precum și sarcinile noi ce revin unităților socialiste agricole în realizarea obiectivelor pe care le va consacra congresul partidului.Scriitorul KOVACS GYORGY a scos în evidență faptul că rezolvarea marxist-le- ninistă a problemei naționale reprezintă una din marile cuceriri ale orînduirii noastre socialiste. O realizare de seamă în acest sens o constituie crearea consiliilor oamenilor muncii de diferite naționalități, a căror activitate contribuie Ia întărirea unității social-politice a poporului. în a- ceeași ordine de idei, prof. HERMANN AN
DREI BAYER a arătat că existenta a numeroase publicații în limbile naționalităților conlocuitoare, apariția unui mare număr de cărți în maghiară, germană, sîrbă, activitatea teatrelor în limbile maghiara, germană, sîrbă, idiș, ca și programele în limbile naționalităților conlocuitoare transmise de posturile de radio centrale și locale creează lărgi posibilități de afirmare a culturi! acestora.Reliefînd că aprecierile cuprinse în Teze cu privire la rolul și aportul oamenilor de cultură constituie un îndemn tonic la creație majoră durabilă, scriitorul SUTO AN
DRAS, redactor șef al revistei „Uj Elet" 
din Tg. Mureș, a spus : Asigur Partidul Comunist Român de hotărîrea noastră, a celor care dăm glas creațiilor în limba maghiară, de a ne pune talentul în slujba progresului țării, a frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, de a ne căuta fericirea în universul fericirii întregului nostru popor.Tovarășii prof. dr. docent GHEORGHE 
PUSKAS, rectorul I.M.F. Tg. Mureș. EU
GEN TRÎMBIȚAȘ. prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., ION TITEA, inspectorul general al Inspectoratului școlar județean, s-au referit în cuvîntul lor la problematica complexă a perfecționării și modernizării procesului de învătămînt.Tovarășii VASILE LĂZĂRESCU, secretar, al Comitetului orășenesc Luduș, IKO- 
NIM BUDA, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Tîrnăveni, au abordat în cuvîntul lor o seamă de preocupări actuale privind perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid.în încheierea dezbaterilor, primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
GHEORGHE APOSTOL.într-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații la conferință s-au alăturat hotărîrii conferinței extraordinare a organizației municipale de partid București, încredințînd în unanimitate delegaților Ia Congres mandatul de a susține realegerea tovarășului NlCOLAE CEAUȘESCU în funcția de secretar general al Comitetului Central. în cuvinte impresionante, pornite din adîncul inimii, tovarășii NlCOLAE VEREȘ, prim-secretar al comitetului județean de partid, VALER GIURGIU, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Sighișoara, IOAN BENKO, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean, șl IRONIM BUDA, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Tîrnăveni, au arătat că această ho- tărîre a conferinței județene constituie una din nenumăratele expresii ale încrederii și dragostei fierbinți ale tuturor comuniștilor, ale întregului popor fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Subliniind că secretarul general al Comitetului Central s-a impus prin îndelungat» sa activitate revoluționară ca un eminent militant al cla
sei noastre muncitoare, al mișcării comu

niste și muncitorești internaționale, vorbitorii au insistat, totodată, asupra rolului deosebit de important al tovarășului Nicolae Ceaușescu în viața partidului și statului după Congresul al IX-lea, a meritelor ce-i revin pentru contribuția hotă- rîtoare la stabilirea științifică a coordonatelor operei de edificare socialistă a patriei, în promovarea unui climat novator, dinamic al muncii de partid și de stat, în asigurarea unei politici consecvente de întărire a unității întregului popor, a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate, in jurul partidului.Conferința a ales apoi, conform normelor de reprezentare la congres, 61 de delegați. Prin vot deschis, conferința a desemnat, de asemenea, pentru a candida la alegerea pentru organele superioare de conducere ale partidului pe tovarășii : IOSIF BANC, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; ION CRĂCIUN, ministrul industriei ușoare ; VALER GIURGIU, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Sighișoara ; KOVACS GYORGY, scriitor, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, TEODOR MARINESCU, amba
„Dînd expresie gîndunlor și sentimentelor comuniștilor, ale tutnror oamenilor muncii 

din județ — români, maghiari, germani — într-o indestructibilă unitate frățească, asigurăm 
Comitetul Central ai partidului, pe dumneavoastră personal, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de angajamentul ferm al oamenilor muncii din județul nostru, de a 
nu-și precupeți forțele pentru înfăptuirea tuturor hotărîrilor care vor fi adoptate de 
congres".înscriindu-se în contextul general al activității politice efervescente proprie pregătirilor pentru apropiatul congres, conferința organizației județene de partid Mureș a prilejuit o puternică afirmare a atașamentului comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, din această parte a tării, față de politica
Cuvintarea

Gheorghe
După ce a transmis delegaților la conferință un salut cald, tovărășesc, din partea Comitetului Central și personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : Atmosfera entuziastă pe care am întîlnit-o la Sighișoara, Tîrnăveni. Reghin, Tîrgu-Mureș cu prilejul vizitei de iucru făcute în județ, nivelul 'ridicat al dezbaterilor, maturitatea politică, spiritul de inițiativă și responsabilitate ce au caracterizat conferința dumneavoastră, se înscriu în avîntul general care domină viața politică și socială a țării, prilejuit de ampla consultare a comuniștilor, a întregului popor, asupra problemelor fundamentale ale politicii partidului și statului, sintetizate în documentele pentru Congresul al X-lea.O amplă parte a cuvîntării a fost consacrată trecerii în revistă a succeselor istorice dobîndite de poporul nostru sub conducerea P.C.R. în ultimul pătrar de veac, în vasta operă de edificare a noii orînduiri sociale — a arătat tovarășul Gheorghe Apos-' toi — o etapă importantă a deschis-o Congresul al IX-lea al partidului, care a imprimat un puternic suflu înnoitor în toate sferele creației materiale, și spirituale, ac- celerînd progresul multilateral al României socialiste, asigurînd un cadru favorabil desfășurării activității constructive a poporului nostru.Reliefînd pe larg însemnătatea teoretică și practică deosebită a documentelor pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres, vorbitorul a subliniat că în Teze și proiectul de Directive, aplicînd cu consecvență concepția noastră marxist-leninistă despre edificarea socialismului, Comitetul Central al partidului a sintetizat problemele cardinale și sensurile evoluției societății românești în următorii zece ani.Vorbitorul a subliniat, totodată, că esența programului de dezvoltare a economiei naționale ce va fi supus dezbaterii forului suprem al partidului o constituie continuarea industrializării socialiste, pivotul progresului general al societății noastre, baza independentei și suveranității țării, operă care se va conjuga armonios cu dezvoltarea și modernizarea agriculturii. Pe temelia trainică a unei economii puternic dezvoltate se prevede o sporire considerabilă a produsului social și venitului național asigurîndu-se pe această bază creșterea veniturilor bănești ale populației și a volumului de mărfuri desfăcute acesteia.Conturînd direcțiile de adîncire a democrației socialiste, Tezele pun in evidența — s-a arătat în cuvîntare — îmbunătățirea cadrului instituțional de manifestare a democrației, perfecționarea activității Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat, sarcinile ce revin Frontului Unității Socialiste. în această lumină este învederat rolul important al organizațiilor de masă și obștești în înfăptuirea politicii partidului și statului, atribuțiile largi care le revin în viața societății. Factorul politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a României pe drumul socialismului este conducerea întregii societăți de către Partidul Comunist Român.în continuare, tovarășul Gheorghe Apostol a subliniat că, în indisolubilă legătură și condiționare reciprocă cu politica internă de ridicare pe o treaptă superioara a procesul.•’ de desăvîrșire a construcției socialismului in România, partidul și statul nostru acordă o deosebită atenție problemelor internaționale, promovării unei politici externe active de dezvoltare a încrederii și colaborării între națiuni, de așezare fermă a legăturilor dintre state pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc.Tezele Comitetului Central reafirmă hotărîrea partidului și statului nostru de a promova în continuare o politică externă în centrul căreia se situează în mod constant prietenia strînsă, alianța frățească, colaborarea multilaterală șl solidaritatea de nezdruncinat cu toate țările socialiste de care ne leagă asemenea factori esențiali și permanențl cum sînt comunitatea orînduirii sociale, ideologia marxist-leninistă, unitatea de țeluri și destine. Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România vor continua să acționeze pentru o largă colaborare și cooperare cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ale Tratatului de la Varșovia.Totodată, Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre vor promova, activ o politică rațională și constructivă de dezvoltare a relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială și politică. Noi considerăm că toate țările mari și mici trebuie să contribuie prin inițiative și acțiuni practice, prin contacte bilaterale ți schimburi de vizite, la crearea unul climat politic general favorabil păcii și securității popoarelor, schimbului mondial de valori ale civilizației contemporane.în continuare vorbitorul a spus: La elaborarea însuflețitorulul program de înflorire a patriei socialiste, program întocmit pe temeiul unor laborioase studii ți 

sadorul Republicii Socialiste România în Uniunea Sovietică ; PAUL NAGY, activist al C.C. al P.C.R. ; POPA DOREL MIHAI, director general al Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș ; GHEOR
GHE PUSKAS, membru corespondent al Academiei de științe medicale, rector al I.M.F. din Tg. Mureș ; VASILE RUS, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Tg. Mureș ; IOAN RUȘINARU, președinte al Consiliului de administrație al Băncii Agricole ; StlTO ANDRAS, scriitor, redactor șef al revistei „Uj Elet" ; DEZI- 
DERIU SZILAGYI. redactor șef al ziarului „Elore" ; ERNEST SZOTYORI secretar al Comitetului județean de partid Mureș ; prof. univ. LUDOVIC TAKACS, membru al Consiliului de Stat; NICOLAE VEREȘ, prim-secretar al Comitetului județean de partid Mureș.Conferința a doptat în unanimitate o ho- tărîre prin care se aprobă integral conținutul Tezelor Comitetului Central pentru cel de-al X-lea Congres al P.C.R. si al proiectului de Directive.într-o atmosferă entuziastă, delegații au aprobat textul unei scrisori adresate C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată între altele :

internă șl externă a partidului, a evidențiat maturitatea lor politică și hotărîrea lor de a contribui neabătut la transpunerea în fapt a programului de continuare a desă- vîrșirii construcției socialiste în România.
Al. POPESCU 
Lorand DEAK1 

tovarășului 
Apostol

analize, și-au adus contribuția membrii Comitetului Central și în mod deosebit, secretarul general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a cărui neobosită, permanentă și prețioasă îndrumare se desfășoară Întreaga activitate de pregătire a Congresului al X-lea.In îndeplinirea funcțiilor de înaltă răspundere ce le deține atît la conducerea partidului, cît și ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin înalta sa pregătire politico-ideologică, prin profunda sa competență și principialitate marxist-leninistă — aduce o contribuție de seamă la conceperea și aplicarea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, închinată împlinirii idealurilor socialiste ale poporului, triumfului cauzei păcii și socialismului în lume.Tovarășul Gheorghe Apostol a analizat apoi pe larg stadiul realizării sarcinilor din industria și agricultura județului Mureș pe primul semestru al anului, apreciind că rezultatele dobîndite sînt in general bune, îndeosebi în ceea ce privește ritmul de creștere al producției globale, rentabilizarea produselor, realizarea unor investiții la termen. Cu toate aceste succese, așa cum a reieșit și din lucrările conferinței, în economia județului mai sînt importante rezerve de ridicare a eficienței activității întreprinderilor și unităților agricole socialiste. în consecință, trebuie să se acționeze cu întreaga energie și competență ca fiecare unitate economică să recupereze rămînerile în urmă, să întărească disciplina în muncă, să-și îndeplinească ritmic sarcinile de plan la toți indicatorii, precum și angajamentele asumate în întrecerea socialistă.Prioritatea care trebuie acordată rezolvării cu succes a sarcinilor economice — a arătat tovarășul Gheorghe Apostol — se cere conjugată cu preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de lucru și de viață ale oamenilor muncii de la orașe și sate.După ce a subliniat rolul școlii de toate gradele în ridicarea nivelului de cultură și civilizație, al populației, vorbitorul s-a opt it pe larg asupra necesității de a se stimula în continuare dezvoltarea creației literare și artistice din județ. înființarea Asociației Scriitorilor din Tg. Mureș, existența unor condiții favorabile pentru afirmarea plenară a personalității creatorilor, bogata sursă de inspirație pe care o constituie clo- cotitoarea viață de azi, sînt tot atîtea premise pentru realizarea unor opere de valoare într-o gamă variată de stiluri pe temeiul concepției materialist-dialectice despre lume și viață.Abordînd multilateral diferite aspecte ale stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, tovarășul Gheorghe Apostol a spus : Comuniștii, cadrele de partid trebuie să-și însușească în mai mare măsură știința și arta conducerii, să-și îmbunătățească neîncetat stilul și metodele de muncă în lumina acestor imperative, comitetul județean, organele municipale și orășenești de partid, organizațiile de bază din întreprinderi, instituții și comune să asigure o îndrumare calificată fiecărui sector, hotărînd de sine stătător, în spiritul politicii generale a partidului, soluțiile concrete ce se impun. In activitatea tuturor organelor de partid să fie tot mai ferm promovat principiul muncii si conducerii colective. In prezent, cînd în județul dumneavoastră fiecare al șaptelea cetățean major este membru de partid — a arătat vorbitorul — accentul principal trebuie pus pe înarmarea politico-ideologică a tuturor comuniștilor.în încheierea cuvîntării vorbitorul a spus: Un element nou și deosebit de important în procesul adîncirii democrației interne de partid îl constituie procedura de desemnare de către conferințele județene a can- didaților pentru organele centrale de conducere ale partidului. Prin această măsură se renunță la vechile practici cînd candidați! pentru aceste organe erau cunoscuți numai la congres, se adincește spiritul democratic al vieții de partid, crește răspunderea organizațiilor județene în alegerea membrilor conducerii partidului. De altfel, organizațiile județene cunosc cel mai bine activitatea politică, economică, științifică sau culturală, calitățile profesionale, politice, morale ale celor propuși să fie aleși în forurile superioare de conducere ale partidului nostru comunistDelegaților care vor reprezenta la congres totalitatea membrilor Partidului Comunist Român Ie revine Înalta răspundere de a dezbate și aproba programul dezvoltării viitoare a patriei, precum și de a alege noile organe superioare ale partidului. Congresul al X-lea va avea o însemnătate excepțională în viața partidului, în ridicarea pe o treaptă nouă, superioară, a vastului program de desăvîrșire a construcției socialiste din România.

Duminică a avut loc la Suceava conferința extraordinară a organizației județene de partid consacrată dezbaterii Tezelor C.C. al P.C.R. și proiectului de Directive pentru Congresul al X-lea. La lucrările conferinței au participat 537 de delegați, precum și un mare număr de invitați.La conferință a luat parte tovarășul EMIL 
BODNARAȘ, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. a) P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, care, în zilele premergătoare conferinței, a făcut o vizită de lucru în întreprinderi, pe șantiere de construcții și în unități agricole ale județului Suceava, s-a întîlnit cu activiști de partid și de stat, cu cadre de conducere din economie și din viața social-politică, dezbătînd cu. acest prilej diferite aspecte ale activității de. zi cu zi pentru înfăptuirea politicii partidului.Deschizînd lucrările conferinței, tovarășul EMIL BOBU, prim-secretar al comitetului județean de partid, a relevat profunda satisfacție, sentimentul de deplină a- deziune cu care muncitorii, țăranii și intelectualii de pe aceste străvechi meleaguri românești au primit Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive, documente programatice de o excepțională însemnătate pentru dezvoltarea multilaterală a României socialiste, care impresionează prin conținutul riguros științific și spiritul lor novator, ilustrînd o dată mai mult înalta responsabilitate cu care conducerea partidului își îndeplinește obligațiile asumate în fața poporului. Indicînd cu clarviziune direcțiile principale ale procesului multilateral de dezvoltare și perspectiva întregii societăți, Tezele și proiectul de Directive înfățișează imaginea complexă a vieții economice, sociale, ideologice și politice a României de mîine. Dezbaterile care au avut loc în județul nostru au prilejuit o manifestare pregnantă a sprijinului entuziast, unanim, al tuturor oamenilor muncii față de politica internă și externă a partidului, în care văd propria lor politică.— Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive, a arătat ing. NICOLAE RADU- 
CU, directorul C.I.L. Suceava, sînt străbătute ca un fir roșu de grija partidului pentru continuarea în ritm susținut a procesului de industrializare socialistă a țării, pivotul dezvoltării multilaterale a tuturor sectoarelor vieții economice și sociale. Județul Suceava se află într-o zonă unde pădurile furnizează peste 30 la sută din masa lemnoasă a economiei noastre naționale. Necesitatea valorificării superioare a acestei însemnate bogății a determinat a- parițiâ pe harta economică a județului a unor importante unități de prelucrare a lemnului. In lumina prevederilor proiectului de Directive, colectivul întreprinderii noastre se angajează să-și sporească e- Corturile pentru perfecționarea organizării muncii, realizarea ritmică a sarcinilor de plan,. să sporească continuu gradul competitiv ai produselor pe piața externă.— Se poate aprecia fără greș — sublinia în cuvîntul său inginerul VALERIU UN- 
GUREANU, directorul I. M. Suceava, că fiecare paragraf din Tezele Comitetului Centra] și din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. anticipează în mod deosebit de convingător viitorul economiei noastre naționale, viitorul României socialiste. Ne umplu inimile de bucurie măsurile preconizate de partid pentru ca zona munților Căliman, Leșul Ursului și Fundul Moldovei să. devină o importantă bază de materii prime mineraliere. Vedem în aceste măsuri puternice elemente ale industrializării socialiste a țării, care constituie pivotul progresului general al societății noastre. înfăptuirea prevederilor din proiectul de Directive privind continuarea în ritm înalt a procesului de edificare a unei economii moderne va avea o importanță hotărîtoare pentru apropierea țării noastre de nivelul statelor cu economie avansată, pentru făurirea multilaterală și deplină a socialismului, pentru crearea condițiilor necesare trecerii treptate spre comunism.Numeroși particlpanți la dezbateri, printre care ION TARNlCERIU, președintele consiliului județean ăl sindicatelor, GRIGORE VOINESCU, secretar al Comitetului orășenesc de partid Vatra Dor- nei, ALEXANDRU ILIESCU, secretar al comitetului județean de partid, NICOLAE 
MORARIU, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al consiliului popular județean. NICOLAE VLAD, președintele 
U.J.C.A.P., ION SIM1NICEANU, președintele comitetului județean pentru cultură și artă, maiorul ION PAVEL, au făcut, în spiritul documentelor pregătitoare ale celui de-al X-lea Congres, o analiză exigentă a sarcinilor care revin organizațiilor și instituțiilor respective în aplicarea programului de înflorire a patriei, elaborat de partid.— Asa cum se subliniază în Tezele C.C. al P.C.R., a arătat tov. VALERIAN GAINA, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Suceava, complexitatea sarcinilor de viitor cit și amploarea participării maselor la viața economică, politică și socială, procesul de dezvoltare a democrației socialiste, importanța pe care o capătă activitatea ideologică și educativă impun ca o necesitate obiectivă creșterea rolului partidului în conducerea societății, a răspunderii și .competenței organelor și organizațiilor de partid. Concluzia practică pe care o tragem de aci constă în necesitatea sporirii eforturilor spre a perfecționa continuu stilul muncii de partid, a intensifica activitatea de educare partinică a comuniștilor, de dezvoltare a conștiinței sccialfste a maselor.Momente înălțătoare, expresie a dragostei fierbinți față de conducerea partidului, a prilejuit hotărîrea unanimă a delegaților de a sprijini inițiativa conferinței municipale de partid București de a propune Congresului al X-lea realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R.— Cunoaștem cu toții marele rol al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea tuturor măsurilor înnoitoare adoptate în ultimii ani, contribuția sa hotărîtoare la stabilirea politicii interne și externe a partidului corespunzător intereselor fundamentale ale poporului român, ale cauzei socialismului și păcii în lume — a spus 
ȘTEFAN BLĂNARU, membru de partid din ilegalitate. Iată de ce prezenta sa în fruntea partidului, ca cel mai bun din fiii clasei muncitoare, ai națiunii noastre, ne insuflă tuturor un profund sentiment de încredere în viitorul strălucit al patriei.La rîndul lor, OTILIA POPESCU, șefă de secție la Combinatul de celuloză și hîrtie, 
VICTOR PROCOPEȚ, președintele C.A.P. din Bălcăuți, VASILE MOROȘAN, președintele Consiliului popular al comunei Dorna-Cândreni, au relevat în cuvinte calde înalta prețuire pe care o dă poporul nostru muncii pline de abnegație și dăruire a tovarășului Nicolae Ceaușescu, calităților sale de încercat conducător al partidului și statului, de militant eminent al mișcării co- Hjuniste internaționale, meritelor sale deosebite în fundamentarea și aplicarea vastului program de desâvîrșira a construcției 

socialiste, program care a dinamizat întreaga viață social-economică a României. Ei și-au exprimat convingerea că realegerea sa în funcția de secretar general al C.C. al P.C.R. va chezășui și în viitor devotamentul cu care politica partidului va sluji înaltele țeluri ale înfloririi României socialiste, ale cauzei socialismului și păcii.Primit cu îndelungi aplauze a luat apoi cuvîntul tovarășul EMIL BODNARAȘ.Conferința a adoptat o hotărîre privind îmbunătățirea muncii organelor și organizațiilor locale de partid, precum și perfecționarea activității în toate domeniile vieții economice și sociale. în continuarea lucrărilor, conferința a ales 43 de delegați pentru Congresul al X-lea al P.C.R. și — din rîndul acestora — pe următorii tovarăși care să candideze pentru alegerea în organele superioare de conducere ale partidului : PETRE LUPU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii ; NICOLAE ALEXE, membru al Comisiei Centrale de revizie, secretar general în Ministerul Comerțului Interior; EMIL 
BOBU, membru al C.C. al P.C.R.,

„Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, că 
organizația județeană de partid Suceava, toți comuniștii și locuitorii Țării de Sus, își vor 
stringe și mai mult rîndurile în jurul Comitetului Central, fiind hotărîți ca, împreună cu 
tntregul popor, să-și dedice strădaniile îndeplinirii hotărîrilor care vor fi adoptate la Con
gresul al X-lea, spre binele și fericirea României socialiste”.Conferința organizației județene Suceava a P.C.R. a prilejuit o manifestare grăitoare a hotărîrii comuniștilor de pe meleagurile Sucevene de a-și închina întreaga e- nergie și pricepere înfloririi patriei, înfăptuirii consecvente, cu înalt simț

Cuvintarea tovarășului 
Emil BoJnaras

Dragi tovarăși.Vreau să mă achit înainte de orice de deosebit de plăcuta sarcină de a transmite conferinței organizației județene de partid, tuturor comuniștilor din județul Suceava, un fierbinte salut tovărășesc din partea Comitetului Central al partidului. La acest salut vreau că adaug cuvintele calde de salut adresate conferinței de către tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, în mintea căruia stăruie încă vii, puternice, impresiile prilejuite de vizita făcută acum trei ani pe meleagurile sucevene, a căror dezvoltare îi este bine cunoscută.După cum știți, anul acesta marchează două evenimente de seamă în viața partidului, a patriei : Congresul al X-lea al P.C.R., care urmează să-și înceapă lucrările la 4 august, și cea de-a 25-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist, eliberare care a deschis țării noastre drUfriul spre făurirea orînduirii noij socialiste. Iri felul acesta, 1'969 este un an al bilanțurilor atît pentru perioada care a trecut din actualul cincinal în vederea trasării sarcinilor cincinalului următor, cît și pentru întreaga Operă a construcției socialiste de la eliberare pînă astăzi. Avem tot temeiul să privim cu mîndrie drumul străbătut sub conducerea partidului, perspectivele însuflețitoare de progres pe care le deschid țării documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al P.C.R.în continuare, după ce a trecut în revistă victoriile istorice cucerite de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, de întregul nostru popor în ultimul sfert de veac, ca și succesele obținute de oamenii muncii din județul Suceava în opera de construire a socialismului, vorbitorul s-a referit pe larg la sarcinile ce revin colectivelor de muncă din unitățile industriale ale județului în perfecționarea multilaterală a activității economice, ridicarea eficienței acesteia, valorificarea complexă a resurselor materiale.Marile posibilități existente In acest sens, a spus tovarășul Emil Bodnaraș, au fost relevate în multe din adunările, conferințele și consfătuirile care au premers conferinței județene, fapt deosebit de important întrucît în vastul program de dezvoltare a țării care va fi adoptat de Congresul partidului se prevăd sarcini de mare răspundere și pentru județul Suceava, sarcini a căror realizare impune deplina punere în valoare a tuturor resurselor materiale existente în județ, a tuturor rezervelor interne ale producției.După cum se știe, proiectul de Directive ale congresului prevede ca principal obiectiv al dezvoltării economiei naționale în perioada 1971—1980 continuarea susținută a industrializării țării. La realizarea prevederilor decurgînd de aci pentru județul Suceava va contribui, fără îndoială, competența. priceperea, entuziasmul și, totodată, spiritul realist manifestate de colectivele de muncă, de cadrele de conducere din economie, de activul de partid șî de stat. După părerea conducerii partidului, părere confirmată de previziunile geologilor, există aici mari posibilități de dezvoltare a unei industrii miniere, care, în perspectiva cincinalului următor, să poată ajunge pînă la finalizarea produsului, adică de la minereu la metalul gata fabricat.Știți că astăzi minereurile din județul Suceava — reprezentind valori deosebit de importante — se prelucrează în alte părți ale țării. Nivelul pe care producția noastră minieră l-a atins în anii trecuți nu făcea rentabile investiții care să permită transformarea acestor valori, pe loc, pînă la faza de produs finit. Se pare însă că ne apropiem de momentul în care se deschide perspectiva ca, bazîndu-ne pe noi investiții, să trecem la înzestrarea acestui sector cu o industrie corespunzătoare, modernă, de prelucrare a minereului. Este vorba de minereurile complexe, socotite printre cele mai bogate din ța.-ă. Este vorba de sulful din munții Călimanilor, constituind unul din marile zăcăminte ale patriei; este vorba de barita care, pe baza unui proces de fabricație modernă, a devenit recent un produs finit, destinat atît necesităților interne, cît și exportului ; este vorba de bogățiile e- nergeticeDin acest punct de vedere, cred că Suceava poate conta pe mari perspective în dezvoltarea industrială. Și aceasta va face ca sectorul mineritului, care reprezintă acum doar 4,7 la sută din valoarea producției globale industriale a județului, să ocupe locul cuvenit pe măsura importanței sale' pentru economia noastră națională. Depinde de hărnicia, de priceperea și elanul creator al oamenilor din această parte a țării ca marile bogății ale subsolului bucovinean să fie din plin valorificate.Referindu-se apoi la exigențele noi, superioare, pe care le impune procesul de edificare a unei economii moderne, vorbitorul a insistat In mod deosebit asupra datoriei comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din întreprinderile județului, de a lichid* neajunsurile care frînează ridicarea 

prim-secretar al comitetului jude* țean de partid ; ION BRAD, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă ; MIHAI BURCA, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului forțelor armate ; ALEXANDRU ILIESCU, secretar al comitetului județean de partid ; 
VASILE MOROȘAN, președintele comitetului Executiv al Consiliului popular comunal Dorna-Cândreni ; GHEORGHE PE
TRESCU, membru al Comisiei centrale de revizie, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R. ; OTILIA POPESCU, șef de secție la combinatul de celuloză și hîrtie Suceava ; NICOLAE RADUCU, director al 
C.I.L. Suceava ; MIHAI SUDER, membru al C.C. al P.C.R., ministrul economiei forestiere ; ION STOICA, membru al Comisiei centrale de revizie, director în Ministerul Industriei Ușoare.In încheiere, într-o atmosferă de puternică însuflețire, conferința a adresat C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care, printre altele, se arată : 

de răspundere și competență, a sarcinilor ce le vor reveni în lumina hotărîrilor Congresului.
Platon PARDAU 
Ion MANEA

accentuată a productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea căli? tății produselor.In continuare, tovarășul Emil Bodnaraș a reliefat posibilitățile deosebite de care dispune județul Suceava pentru dezvoltarea agriculturii și, în mod deosebit, a zootehniei, ramură cu o mare pondere în economia locală și vechi tradiții pe aceste meleaguri. Organele locale de partid și de stat trebuie să manifeste mai multă grijă pentru îndrumarea și sprijinirea crescătorilor de animale din satele de munte, să le acorde un ajutor susținut în îmbunătățirea raselor de animale și obținerea unor producții sporite.Referindu-se la rezultatele bune obținute de țăranii cooperatori din comuna Bălcăuți, cooperativă agricolă al cărei oaspete a fost în zilele premergătoare,, conferinței, tovarășul Emil Bodnaraș a arătat că ele constituie o ilustrare concludentă a faptului că la temelia progresului unităților agricole socialiste se află hărnicia oamenilor, grija față de avuția obștească, competența celor aleși în conducere. Am văzut la Bălcăuți îngrijitori de animale harnici, cu multă dragoste pentru meseria lor, care obțin venituri mari. Tovarășul Procopeț, președintele C.A.P. din Bălcăuți, ne-a spus că aci cooperatorii sînt hotărîți să obțină 40—45 000 kg cartofi la hectar, cît se obține în acest domeniu în țările cu cea mai avansată agricultură.Intr-adevăr, mai avem mari rezerve Iii sporirea producției agricole atît cerealiețe cît și animaliere. Dar, pentru ca să le punem în valoare trebuie să acționăm consecvent spre a spori suprafețele irigate, astfel ca să fim la adăpost de capriciile vremii, să folosim gospodărește îngrășă- mintele chimice.După ce s-a referit la problemele îmbunătățirii lucrărilor de regularizare a apelor din județul Suceava, ale căror revărsări provoacă uneori pagube considerabile, Ja diferite aspecte ale dezvoltării turismului și ocrotirii frumuseților naturale din această parte a țării, vorbitorul a insistat pe larg asupra îndatoririi organizațiilor de partid de a-și întări rolul conducător în toate domeniile de activitate, cerință legică obiectivă a dezvoltării societății noastre.Partidul nostru, a spus tovarășul Emil Bodnaraș, a dobîndit recunoașterea unanimă a rolului de conducător al societății.în actuala etapă a dezvoltării țării, creșterea rolului partidului de forță conducătoare a societății impune continua perfecționare a activității partidului, a formelor și metodelor sale de muncă, paralel cu îmbunătățirea organizării și conducerii economiei naționale, a întregii vieți sociale, dezvoltarea democrației socialiste, afirmarea tot mai puternică a rolului statului în societate, precum și intensificarea participării organizațiilor de masă la conducerea treburilor obștești. Tocmai în aceste direcții sînt orientate eforturile organizațiilor de partid de documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al P.C.R.Referindu-se la înaltele aprecieri ale participanților la dezbateri la adresa secretarului general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a relevat în cuvinte calde, emoționante, mîndria și marea satisfacție a comuniștilor din România de a avea în fruntea Comitetului Central al partidului un tovarăș în a cărui activitate consacrată propășirii patriei se îmbină experiența îndelungată a comunistului călit în anii luptei ilegale, cu o mare înțelepciune, clarviziune și fermitate în elaborarea și înfăptuirea consecventă a politicii marxist-leniniste a partidului. în acest sens, hotărîrea unanimă a conferinței județene de partid de a sprijini realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Comitetului Central al partidului exprimă înalta prețuire pe care comuniștii, toți cetățenii țării o acordă activității prodigioase pe care o desfășoară în conducerea partidului și statului.In continuare, vorbitorul s-a referit p» larg la Vasta activitate desfășurată de partidul nostru centru dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste internaționale, pentru dezvoltarea colaborării cu toate forțele progresiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduira socială, în vederea creării unui climat politic internațional de încredere și cooperare pașnică.In încheiere, tovarășul Emil Bodnaraș a spus : Nu pot să nu exprim mulțumirile Comitetului Central al partidului pentru hărnicia și abnegația cu care comuniștii suceveni înfăptuiesc politica partidului, pentru angajamentele lor de a-și consacra toate forțele înfăptuirii sarcinilor ce vor fi trasate de Congresul al X-lea al P.C.R.
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Prahova
Lucrările conferinței extraordinare a organizației județene de partid Prahova, caracterizate printr-un profund spirit de lucru, au prilejuit afirmarea adeziunii plenare a comuniștilor, a locuitorilor județului față de documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea.La conferință a participat tovarășul 

CHIVU STOICA, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R. care, în cele două zile anterioare, a vizitat o serie de întreprinderi din județ — combinatul petrochimic și rafinăria de pe platforma Brazi, Uzina de mecanică fină Sinaia, Fabrica de sticlă Scăieni și Fabrica „Dorobanțul" Ploiești — discutînd cu muncitori, tehnicieni, cadre de conducere despre stadiul îndeplinirii sarcinilor de plan, folosirea judicioasă a capacităților de producție și a fondului de timp, realizarea în termen a obiectivelor aflate în construcție.Deschizînd lucrările conferinței, tov. ILIE 
CIȘU, prim-secretar al comitetului județean de partid, a prezentat în expunerea sa 
o amplă sinteză a discuțiilor purtate în organizațiile de partid, în adunările cetățenești din localitățile județului, pe marginea documentelor pregătitoare ale Congresului al X-lea, relevînd marele număr de propuneri valoroase privind modalitățile de înfăptuire a programului de înflorire a patriei, jalonat în documentele pentru congres. Atașamentul nostru față de partid — a arătat vorbitorul — se concretizează în succesele importante obținute pe primele șase luni ale anului. în această perioadă, planul producției globale a fost depășit cu 2,4 la sută ; din acest spor al producției industriale, 71 Ia sută a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. După ce a amintit realizările obținute în acest răstimp în agricultură, ca și în domeniul social-cultural, vorbitorul s-a referit pe larg la perspectivele ce se deschid județului în lumina prevederilor documentelor pentru apropiatul congres.Participanții la discuții, manifestîndu-șî totala adeziune față de Teze și proiectul de Directive, s-au referit pe larg la căile de a asigura îndeplinirea sarcinilor de- curgînd din aceste documente cu privire la creșterea eficienței activității economice, valorificarea superioară a rezervelor existente în întreprinderi. în cuvîntul lor, ing. ION BOBARU, director tehnic la Uzina .,1 Mai" Ploiești, RUEG MATEI, maistru la Uzina de mecanică fină Sinaia, și BUJOR 
OLTEANU, director general al Rafinăriei Brazi, au subliniat deosebita importanță 
a prevederii din proiectul de Directive referitoare la necesitatea de a se fructifica la -maximum concepția tehnică proprie pentru diversificarea producției și asimilarea unor produse la nivelul tehnicii actuale.Alți delegați, printre care ing. GHEOR
GHE PASCU, director al Î.S.C.M. Brazi, 
MARCEL TIMUȘ, director al Institutului de proiectări instalații petroliere Ploiești, oprindu-se asupra prevederilor din proiectul de Directive referitoare la îmbunătățirea activității în domeniul investițiilor, au făcut propuneri pentru recuperarea rămî- nerilor în urmă, pentru fructificarea depli
nă a fondurilor alocate de stat.Exprimînd adeziunea unanimă a țăranilor cooperatori, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare față de politica partidului. NICO
LAE ANGHEL, secretar al Comitetului de paft-id din comuna Cibrâfli.i AUREL 
FURFURICĂ, directorul direcției agricole județene, COSTICA MIȘCA, oreședintele 
C.A.P. Bucov, IULIU LASZLO, director al I.C.V.V.-Valea Călugărească, au scos în evidență justețea prevederilor din proiectul de Directive referitoare la necesitatea de a pune îh valoare condițiile specifice zonei de deal, tradițiile existente, pentru sporirea producțiilor agricole și îmbunătățirea aprovizionării populației.„Realizarea sarcinilor conturate în proiectele documentelor Congresului al X-lea —: a arătat tov. ION JINGA. secretar al comitetului județean de partid — impun creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale. De aceea trebuie să acordăm o deosebită atenție întăririi organizațiilor de partid, a- jutîndu-Ie să-și intensifice activitatea poli- tico-educativă. să pună în centrul preocupărilor problemele majore ale producției".Alți vorbitori, printre care GHEORGHE 
ALECU, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești, și NICOLAE 
BRACACIU, procuror șef al procuraturii județene, au scos în evidență consecvența cu care conducerea partidului a înfăptuit în ultimii ani un cuprinzător ansamblu de măsuri pentru continua adîncire a democrației socialiste. Relevînd profundul umanism propriu politicii partidului, CON
STANTIN RAPCEA, directorul liceului Sinaia. ANICUȚA PANCIU, președinta comitetului sindicatului de la Fabrica de postav „Dorobanțul", general-maior CON
STANTIN DRAGIIICI, CORIOLAN VOI- 
NEA, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., au subliniat valențele noi ale amplei activități educative desfășurate de partid, răspunderea ce revine activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă în munca pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.Numeroși delegați, printre care OLIM
PIA SOLOMONESCU, președinta comitetului județean al femeilor, și VALERIU 
MIRCEA ISBAȘOIU, secretarul Comitetului de partid de la Combinatul petrochimic Ploiești, au exprimat în cuvinte calde sprijinul total față de politica externă promovată de partidul și statul nostru, politică la baza căreia se află dezvoltarea relațiilor politice și economice cu toate țările socialiste crearea unui climat internațional de securitate și cooperare între popoare.In încheierea dezbaterilor, primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul CHIVU 
STOICA.În continuare, participanții la conferință au ales prin vot secret, potrivit normelor de reprezentare, pe cei 77 de delegați la congres. Ei au salutat cu căldură alegerea printre delegați a tovarășului CHIVU STOICA, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., aprobînd, totodată, în unanimitate, desemnarea sa drept candidat pentru organele superioare de conducere ale partidului.De asemenea, conferința a desemnat, prin vot deschis, pentru a candida la alegerea pentru organele superioare de conducere ale partidului, pe tovarășii DUMITRU 
BALALIA, președintele Comisiei permanente pentru consiliile populare și administrația de stat a Marii Adunări Naționale, ILIE CIȘU, prim-secretar al Comitetului județean de partid, STANA 
DRĂGOI, membru al Comitetului Executiv al U.G.S.R., VALERIU MIRCEA IS- 
BĂȘOIU, maistru chimist, secretarul Comitetului de partid de la combinatul petrochimic Brazi, EUGEN JEBELEANU, scriitor, CONSTANTIN MARINOV, secretar al comitetului județean de partid, CORNE- 
LIU MĂNESCU, ministrul afacerilor externe, OLIMPIA SOLOMONESCU, președinta comitetului județean al femeilor. 
GHEORGHE STOICA, secretar al C.C. al 
U.T.C., GHIZELA VASS, șef de secție la C.C. al P.C.R., GHEORGHE VASILICHI, președintele Comisiei permanente pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a Marii Adunări Naționale.Exprimîndu-și entuziasmul prin îndelungi 

ovații și aplauze, delegații și țnvitații la conferință s-au raliat hotărîrii conferinței organizației de partid a municipiului București de a propune congresului realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția de secretar general al Comitetului Central al partidului. „Consider întrutotul firească această propunere — a spus MIHAIL 
VULPESCU, președintele Comitetului județean pentru Cultură și Artă — deoarece, ca și toți cei de față, sînt convins că prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului oferă garanția certă a îndeplinirii cu cinste a marilor exigențe ce revin unei asemenea înalte funcții, asigură fermitatea cu care politica partidului va sluji și în viitor interesele fundamentale ale poporului, interesele cauzei socialismului și păcii". „II îndrăgim cu toții pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, știm cu cit devotament și spirit de sacrificiu slujește, încă din copilărie, cauza partidului — a spus ALEXANDRU TEODOSIU, director la I.C.R.M. Ploiești, vechi membru de partid. L-am cunoscut încă din 1935

„Manifestîndn-și atașamentul și încrederea lor nețărmurită față de Partidul Comu
nist Român, de Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. colecti
vele de muncă din județul Prahova au hotărît — în cinstea congresului — să majoreze 
angajamentul de a depăși planul de producție de la 250 la 300 milioane lei.

Avînd în vedere importanța excepțională a funcției de secretar general al C.C.. in 
viața partidului și a statului nostru, faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu îndeplinește 
această funcție cu un înalt spirit de responsabilitate și cu devotament nemărginit față de 
popor, față de cauza socialismului, cunoscind marea sa contribuție la elaborarea și înfăp
tuirea liniei generale a partidului, conferința a hotărît, în unanimitate, ca delegații ia 
congres să susțină propunerea ca în funcția de secretar general al Comitetului Central al 
partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu".Prin întreaga lor desfășurare, lucrările conferinței au reliefat hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ, de a înfăptui programul ce-1 va stabili Congresul al X-lea, program
Cuvântarea tovarășului

Chivu Stoica
Transmițînd un cald salut din partea Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, paitici- panților la lucrările conferinței, tovarășul Chivu Stoica a spus : Conferința dv. se înscrie în contextul entuziastei dezbateri a documentelor pentru Congresul al X-lee al partidului, al muncii însuflețite desfășurate de întregul popor pentru a întîmpina congresul și cea de-a XXV-a aniversare a eliberării patriei cu realizări de seamă în toate domeniile de activitate. Comuniștii, întregul popor au primit cu viu interes și deosebită satisfacție aceste documente, care jalonează dezvoltarea țării în viitor, orientează întreaga noastră politică internă și externă. înalta lor ținută științifică, realismul și spiritul înnoitor care le caracterizează, demonstrează spiritul de înaltă răspundere cu care partidul nostru, Comitetul său Central. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, își îndeplinește obligațiile asumate față de ponor, capacitatea sa de a elabora linia politică a partidului pornind de la cerințele obiective ale înaintării pe drumul edificării socialismului în România, de a aplica creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile și particularitățile concrete ale țării noastre.Punerea acestor documente programatice în dezbaterea largă a comuniștilor, a opiniei publice — a relevat în continuare vorbitorul — se încadrează în practica încetățenită în ultimii ani în activitatea partidului nostru de a se consulta sistematic cu poporul în problemele de bază ale dezvoltării țării. După cum vă este cunoscut, Comitetul Central al partidului nostru — în mod deosebit, secretarul general al C.C., tovarășul Nicolae Ceaușescu — acordă o mare atenție creării condițiilor pentru ca întreaga masă a comuniștilor sâ-și sporească aportul la stabilirea politicii partidului. Totodată, conducerea partidului a manifestat și manifestă o deosebită preocupare pentru a găsi și îmbunătăți mereu căile, formele și metodele care să asigure participarea nemijlocită a maselor populare la întreaga activitate de conducere a treburilor de stat, să determine manifestarea largă a inițiativei locale, să asigure creșterea responsabilității sociale, îmbinarea justă a intereselor fiecărui județ, fiecărei unități productive cu interesele generale ale statului, ale întregii societăți.După ce a reliefat marile izbînzi obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în sfertul de veac ce a trecut, de la eliberarea "patriei, vorbitorul a menționat profundele transformări petrecute în ultimul timp pe meleagurile acestui județ, care, în perioada de după Congresul ai IX-lea, a cunoscut o puternică dezvoltare pe toate planurile. Din fondurile statului i-au fost alocate investiții însum'nd aproape 7 miliarde și jumătate lei. din care aproape 5 miliarde lei pentru dezvoltarea economiei, astfel îneît astăzi județul ocupă unul din primele locuri pe țară în ceea ce privește volumul producției industriale. Tot în a- ceastă perioadă au fost alocate importante mijloace din fondurile statului pentru modernizarea agriculturii, ceea ce a contribuit la creșterea producției agricole, la consolidarea continuă a unităților socialiste. In orașele și comunele județului au fost ridicate importante edificii social-cultu- rnle, s-a dezvoltat construcția de locuințe.In continuare, referindu-se la realizările obținute în primul semestru al acestui an, vorbitorul a remarcat făptui că la unii indicatori de bază — cum Sînt producția globală, producția marfă vîndută și încasată, productivitatea muncii, livrările la export — procentul de realizare în județul Prahova este pe această perioadă superior mediei pe țară. Constituie un titlu de mîndrîe pentru comuniști, pentru oamenii muncii din Prahova — a spus tovarășul Chivu Stoica — faptul că circa 10 la sută din producția globală industrială a țării realizată peste plan a fost dată de județul dumneavoastră.Vorbitorul s-a oprit apoi pe larg la sarcinile deosebite ce revin, în lumina documentelor pentru Congresul al X-lea al partidului organizației județene de partid, oamenilor muncii din județ, subliniind că înfăptuirea amplului program de înflorire a patriei preconizat de partid impune perfecționarea continuă a muncii în toate domeniile de activitate.. Așa cum a reieșit din lucrările conferinței, în județ — a remarcat vorbitorul — există încă importante rezerve nevalorificate, mai sînt neajunsuri în ce privește îndeplinirea sarcinilor de plan de către unele unități, darea în funcțiune a unor obiective economice la termenele planificate, atingerea parametrilor proiectați la noile instalații, folosirea timpului de lucru. Pentru înlăturarea lor este necesar ca organele și organizațiile de partid, comitetele de direcție să se ocupe cu perseverență de întărirea disciplinei de plan, de îmbunătățirea organizării producției și a muncii. Intrucît județul Prahova va avea de înfăptuit și în perioada următoare un volum însemnat de investiții, vorbitorul a subliniat eă este 

cînd a primit sarcina să sprijine activitatea organizațiilor de U.T.C. din județele Dîmbovița și Buzău. Călit ca luptător neînfricat în anii ilegalității, tovarășul Nicolae Ceaușescu călăuzește azi poporul nostru spre înfăptuirea unei vieți fericite. Susțin din inimă propunerea făcută".„Sîntem conștienți cu toții de faptul că destinele conducerii partidului trebuie să fie încredințate , unui conducător înțelept și încercat, a cărui viață și muncă se identifică cu aspirațiile noastre, unui tovarăș care lucrează neobosit, cu destoinicie și înalt spirit de răspundere, pentru binele țării — a spus GHEORGHE MARINICA, secretar al comitetului județean U.T.C. Acest conducător este tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui merite, apreciate de întregul popor, conferă certitudinea că alegerea sa în fruntea partidului este cea mai bună opțiune, chezășie a continuării consecvente a politicii marxist-leniniste a partidului".Intr-o atmosferă entuziastă, conferința a aprobat apoi textul unei scrisori adresate C.C. al P.C.R., în care se spune : 

tnsuflețitor, de ridicare a României pe noi trepte ale progresului și civilizației.
D. TÎRCOB 
C. CAPRARU

necesar ca eforturile îndreptate 6pre punerea în funcțiune a capacităților prevăzute în plan cu termen pînă la 1 august să fie însoțite de preocuparea pentru realizarea obiectivelor din semestrul al II-lea și asigurarea frontului de lucru la cele ce urmează să fie puse în funcțiune în anul următor. Ținînd seama de faptul că județul deține o pondere însemnată în exportul țării, iar sarcinile ce-i revin pînă la sfîrșitul anului sînt deosebit de mari, trebuie să se ceară fiecărei întreprinderi să-și respecte cu strictețe obligațiile față de partenerii externi.Tot în acest context, vorbitorul s-a referit la sarcinile actuale în domeniul agriculturii. Comitetul județean de partid, conducerile unităților agricole trebuie să mobilizeze toate forțele pentru strîngerea la timp șî fără pierderi a recoltei, pentru buna întreținere a culturilor; pentru sporirea producției de furaje și recoltarea integrală a acesteia, pentru pregătirea din timp a campaniei agricole de toamnă. Comitetul județean de partid, participanții la conferință să analizeze cu spirit de răspundere criticile aduse de oamenii muncii în legătură cu aprovizionarea populației, să ia măsurile ce se impun pentru transpunerea în viață a indicațiilor conducerii partidului în vederea dezvoltării producției animaliere și legumicole, satisfacerii nevoilor de consum ale populației și ale cererilor de export.Scoțînd în evidență valoarea teoretică și practică deosebită a Tezelor și a proiectului de Directive, ca documente care trasează un program amplu și realist, științific fundamentat, de dezvoltare multilaterală a țării în anii următori, vorbitorul a arătat că partidul pune în continuare, în centrul politicii sale, făurirea unei economii moderne, de înaltă productivitate și eficiență, bazată pe o industrie puternică și o agricultură avansată. La capătul viitorului cincinal, puterea economică a țării va fi mult sporită ca urmare a continuării susținute a industrializării socialiste, a accelerării procesului de modernizare a agriculturii, înfăptuirii unui vast program de investiții, care va depăși tot ceea ce s-a realizat pînă afum la noi în acest domeniu, promovării largi a progresului tehnic, a Celor mai noi descoperiri ale științei, sporirii în ritm susținut a productivității muncii. Aceasta va permite ridicarea continuă a bunăstării poporului — țelul suprem al întregii activități a partidului și statului nostru.In continuare, tovarășul Chivu Stoica a arătat că înfăptuirea acestor deziderate majore impune creșterea rolului partidului în conducerea societății, perfecționarea mai departe a relațiilor de producție, a formelor de organizare și conducere a statului, dezvoltarea democrației socialiste, sporirea aportului organizațiilor de masă în rezolvarea problemelor construcției socialiste. Avînd în vedere contribuția tot mai mare a femeilor în activitatea socială, vorbitorul a arătat câ este pe deplin justificat ca organele județene de partid să acorde atenția cuvenită promovării lor în munci de conducere. Tinînd seama de cerințele etapei actuale de construcție socialistă, comitetul județean de partid trebuie șă se preocupe în continuare cu toată grija de întărirea organizațiilor de partid. Partidul nostru — a subliniat vorbitorul — poartă răspunderea pentru tot ceea ce se înfăptuiește în România socialistă și. ca atare, fiecare organizație de partid, fiecare comunist trebuie să îndeplinească exemplar sarcinile care îi revin, să-și aducă din plin contribuția la realizarea politicii partidului. Organele și organizațiile de partid din județ. tovarășii care activează în sistemul muncii de propagandă. în instituțiile de învățămînt, cultură si de artă, trebuie să manifeste, de asemenea, o grijă deosebită pentru îmbunătățirea activității în domeniul ideologic, pentru însușirea temeinică de către toți oamenii muncii a liniei politice a partidului, a învățăturii marxist-leniniste.O parte amplă a expunerii tovarășului Chivu Stoica a fost consacrată prezentării vastei activități desfășurate de partidul nos
tru pe plan extern pentru dezvoltarea prietenie: șl colaborări: frățești cu toate țările socialiste. pentru. întărirea coeziunii sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste internaționale, pentru lărgirea colaborării cu toate țările în vederea consolidării păcii.în lume. Vorbitorul a subliniat poziția principială, constructivă, a României socialiste în problemele internaționale, arătînd că partidul și guvernul nostru, pătrunse de sentimentul responsabilității față de destinele omenirii, vor acționa șl în viitor, cu energie și perseverență, pentru triumful cauzei socialismului și a păcii.în încheiere, tovarășul Chivu Stoica șf-a exprimat convingerea că membrii de partid, toți oamenii muncii din județul Prahova își vor aduce din plin contribuția la înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al X-lea al partidului.

Duminică, la Slatina, într-o atmosferă de profund entuziasm și de atașament față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, s-au desfășurat lucrările Conferinței extraordinare a organizației județene de partid Olt.La conferință a participat tovarășul 
PAUL NICULESCU-MIZIL, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care în zilele anterioare a vizitat platforma industrială a Slatinei cu uzina de aluminiu, fabrica de produse cărbunoase, șantierul u- zinei de prelucrare a aluminiului, complexul economic, fabrica de conserve și stațiunea experimentală din Caracal, cooperativele agricole din Stoicănești și Scornl- ceștî.In expunerea prezentată, tovarășul CON
STANTIN SANDU, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., dînd o înaltă apreciere Tezelor și proiectului de Directive, a relevat că prin amploarea și profunzimea lor, prin spiritul lor novator, aceste documente programatice de înaltă valoare principială și practică conferă Congresului al X-lea o însemnătate istorică în viața partidului șl poporului nostru. In organizațiile de partid, în organizațiile de masă și obștești din județ au fost dezbătute cu însuflețire documentele pentru Congresul al X-lea al partidului, comuniștii, toți cetățenii exprimîndu-și deplina adeziune față de ele: In amplul proces de dezvoltare economică și social-culturală a tării, o imagine sugestivă prezintă și județul Olt. Datorită politicii înțelepte a partidului nostru de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg, teritoriul tării și de valorificare superioară a resurselor materiale și umane, economia județului a cunoscut schimbări radicale în structura sa. Aici au fost construite sau sînt în curs de construcție si punere în funcțiune obiective industriale de importantă națională cum este Uzina aluminiu Slatina, unul din puternicele nuclee ale industriei chimice, Fabrica de osii și boghiuri-Bnlș, Uzina de prelucrare a aluminiului și Fabrica de produse cărbunoase de la Slatina etc. Aceste obiective ale industriei moderne au sporit substanțial potențialul de producție, au chemat la o nouă viață o- rașele provinciale de altă dată, integrîn- du-le activ în circuitul economic al țării. In cursul dezbaterii documentelor, care a avut loc peste tot într-un spirit de participare activă, au reieșit noi posibilități privind dezvoltarea producției de aluminiu la Slatina, accelerarea punerii în funcțiune a obiectivelor în construcție, creșterea eficientei economice a tuturor întreprinderilor industriale. Subliniind însemnătatea procesului de creștere a rolului partidului în conducerea societății, vorbitorul s-a referit la necesitatea îmbunătățirii stilului de muncă al organizațiilor de oartid în conducerea economiei, la. modalitățile menite să asigure adîr.cirea democrației interne de partid. crearea unui climat prielnic dezbaterilor creatoare în organizații’e de narțid.Tovarășul CONSTANTIN SPOITU. directorul Uzinei de aluminiu din Slatina, arătînd că dezbaterea documentelor pentru congres a determinat în uzină un puternic elan în muncă, a relevat necesitatea de a se acorda o atenție sporită perfecționării cunoștințelor profesionale ale membrilor colectivului. Tovarășii CONSTAN
TIN POPESCU, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Corabia. TEODOR 
ERCAN, directorul fabricii de osii si boghiuri Bals, ALEXANDRU POPESCU, maistru la Schela Ciuresti, MARIN MITU, directorul grupului de șantiere Slatina, au subliniat necesitatea de a se căuta, în lumina prevederilor proiectului de Directive, soluții pentru accelerarea realizării investițiilor. folosirea cu mai mare eficientă a capacităților de producție, creșterea productivității si reducerea prețului de cost.Tov. DUMITRU TUDOSE. președintele C.A.P. Stoicănești. eitorimîndu-si adeziunea față de prevederile documentelor în domeniul agriculturii, a făcut o serie de propuneri menite să contribuie la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agroalimentare direct de Ia producător. Tovarășii VASILE BARBULESCU, președintele C.A.P. Seornicești, și NICOLAE IOR- 
DACHE, secretarul Comitetului comunal de partid Vitomirestl. au relevat 'nsemnă- tatea prevederilor din prdiectul.de Directive cu privire la zonarea producției agricole în funcție de condițiile pedoclimatice și de experiența Unităților agricole. Tovarășul 
CONSTANTIN MUNȚlU, directorul com_- plexului economic, â propus măsuri, pentru sporirea continuă a nrnductiei de carne, iar tov. CONSTANTIN OLARII, cercetător la Stațiunea experimentală a- gricolă. ambele din Caracal, s-a referit îa însemnătatea aplicării în producția agricoiă a rezultatelor cercetării științifice.Tov. ANDREI VÎLCEA, secretarul comitetului de partid al complexului C.F.R. Piatra Olt, s-a oprit asupra sarcinilor ce revin acestui colectiv în realizarea măsurilor din Directive privind transporturile.Locotenent colonel TRAIAN NEGUȚ a exprimat atașamentul fierbinte al ostașilor față de Partidul Comunist Român, față de politica lui internă și externă, hotărîrea lor neclintită de a apăra cu strășnicie cuceririle revoluționare ale /poporului nostru. Tov. GHEORGHE CONSTANTIN, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., a reliefat. în lumina documentelor pentru Congres. necesitatea de a ridica Ia un nivel mai înalt propaganda de partid, munca cul- tural-educativă, pentru ridicarea conștiinței comuniștilor, iar tovarășii GHEORGHE 
OIȚA, prjm-yicepreședinte a! Consiliului popular județean Olt. și ION PAVEL, primarul comunei Tesiui. referindu-se la procesul de adîncire a democrației socialiste, au subliniat sarcinile ce revinorganelor locale ale puterii în satisfacerea nevoilor cetățenești. Marileperspective pe care Ie deschid prevederiledin directive privind învățămîntul, ridicarea nivelului de cultură generală și a stării sanitare a populației au fost evidențiate în cuvîntul tov. ELENA ACHIMESCU, profesoară la Liceul nr. 2 Slatina, și dr. 
PETRE PAITICI, directorul spitalului din Caracal;Vorbitorii și-au exprimat aprobarea față de politica externă a României și au dat o înaltă apreciere activității internaționale desfășurate de conducerea partidului și statului în slujba destinderii și securității, a cauzei socialismului și păcii.In cuvinte emoționante, tovarășul ION 
BOȘTINARU, prim-secretar al Comitetului județean Olt al U.T.C., a exprimat dragostea si recunoștința nețărmurită față de partid, de conducerea sa. pentru grija ce o poartă tineretului. .Pentru noi — a spus vorbitorul — nu poate fi o pildă mai înălțătoare decît feiul cum tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.fp.R., fiul cel mai iubit al poporului român și al acestor meleaguri, slujește cu credință, cu spirit de totală dăruire și devotament, interesele națiunii noastre socialiste".Acelorași gînduri și simțăminte a dat glas și tovarășa DOMNICA GRIGORE, directoarea căminului cultural din comuna Nicolae Titulescu, care a spus : „Sîntem mîndri că din mijlocul locuitorilor acestui județ s-a ridicat un fiu atft de devotat poporului nostru, cum este tovarășul 

Ceaușescu, luptător neobosit pentru binele și progresul acestui popor, pentru independența și suveranitatea țării noastre, pentru frăția între popoarele țărilor socialiste, pentru pace și progres în lumea întreagă. Prezența sa în fruntea partidului ne dă Încredere deplină în viitorul comunist al patriei noastre".Conferința organizației județene Olt a P.C.R. a ales apoi, prin vot secret, pe cei 37 de delegați pentru Congresul al X-lea al partidului. Totodată, au fost desemnați pentru a candida la alegerea pentru organele superioare de conducere ale partidului tovarășii : general locotenent ION CO- 
MAN, secretar al Consiliului Superior al Forțelor Armate ; NICOLAE GUINA, șef de secție la C.C. al P.C.R. ; acad. TEODOR 
IONESCU, director al Institutului de cercetări alimentare București ; ALEXANDRU 
IONESCU, redactor șef al ziarului „Scîn- teia" j NICOLAE LUNGU, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R. ; CON
STANTIN MUNȚIU, director I.A.S. complex Caracal i CONSTANTIN SANDU, prim-secretar al Comitetului județean Olt

„In numele celor peste 36 000 comuniști, al tuturor locuitorilor acestor meleaguri, 
delegații Ia conferința județeană se angajează în fața conducerii partidului, a dumnea
voastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncească cu 
puteri sporite pentru a da viață hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, contribuind astfel la accelerarea mersului înainte al 
României pe drumul socialismului și comunismului".Conferința organizației județene de partid Olt a constituit o puternică dovadă a atașamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, față de politica internă și externă a parti

Cuvîntarea tovarășului
Paul Niculescu-Mizil

Adresînd participanților la conferință, salutul cald, tovărășesc al Comitetului Central al P.C.R., al secretarului general al C.C., tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : Doresc să relev cu satisfacție că în cadrul acestei conferințe, ca și. în toate organizațiile de partid, dezbaterea documentelor pentru Congresul al X-lea s-a desfășurat într-un spirit de muncă, de seriozitate și maturitate politică, la nivelul importanței istorice pe care ele o au pentru mersul înainte al patriei noastre. Principala concluzie care s-a degajat din această dezbatere o constituie aprobarea deplină de către comuniști, de către oamenii muncii, a liniei politice generale a partidului, a direcțiilor fundamentale de dezvoltare economică și social-politică a țării, a orientării în domeniul relațiilor internaționale, pe care Comitetul Central le-a. înfățișat în Tpze și. în proiectul de.' pirectîve. Această adeziune , unânimă ilustrează că documentele corespund întru totul intereselor fundamentale ale poporului român, cerințelor construirii mai departe a societății socialiste, ridicării nivelului de trai al populației, progresului și prosperității patriei noastre, sporirii contribuției sale la cauza socialismului și păcii.După ce a făcut un larg tablou al realizărilor obținute de poporul nostru în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a subliniat aportul pe care l-au adus la aceste rezultate oamenii muncii, organizația de partid din județul Olt. arătînd că Comitetul Central dă o înaltă apreciere muncii pe care o desfășoară cu pasiune și energie comuniștii, oamenii muncii din cuprinsul acestui județ. Referindu-se la vizitele făcute în întreprinderile industriale, pe șantiere, în cooperativele agricole de producție, la stațiunea experimentală agricolă, vorbitorul a apreciat că pretutindeni domnește un temeinic spirit de muncă, de abordare serioasă, competentă a problemelor care preocupă colectivele respective. Pentru toate aceste realizări — a spus vorbitorul — adresez cele mai calde felicitări și urări de noi succese.In continuare, tovarășul P. Niculescu-Mizil s-a ocupat pe larg de liniile de dezvoltare în viitor, potrivit Directivelor, în domeniul industriei, al agriculturii, al ridicării nivelului de trai al populației. Relevînd că o asemenea dezvoltare reclamă eforturi în continuare în domeniul investițiilor, vorbitorul a spus că, claborînd documentele pentru Congresul al X-lea, Comitetul Central a analizat amănunțit problema raportului repartizării venitului național între fondul de acumulare și fondul de consum. Pe baza experienței noastre cit și a altor țări care merg în ritm susținut în,dezvoltarea economiei, s-a ajuns la concluzia că este necesar, să se mențină în continuare o rată ridicată a acumulărilor, ca singura cale care permite dezvoltarea rapidă a bazei materiale de producție, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țel fundamental al politicii partidului și statului.Referindu-se la marele volum de investiții alocat județului Olt, vorbitorul a relevat că organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor trebuie să se ocupe de a- ceastă problemă cu cea mai mare atenție, cu atjt mai mult cu cît în acest domeniu există o serie de fenomene negative, cazuri cînd intrarea în funcțiune a noilor obiective întîrzie, cînd fondurile nu sînt cheltuite* cu eficienta economică necesară.In cuvîntare a fost, de asemenea, subliniată necesitatea de a Se ține pasul cu progresul tehnicii pe seară mondială, chiar și în cazul unor uzine moderne, cum este Uzina de aluminiu din Slatina.Referindu-se îa sarcinile în domeniul agriculturii, vorbitorul a subliniat necesitatea ca în judelui Olt să fie depuse eforturi mai mari pentru a face să crească baza de producție a sectorului zootehnic, a obține indici economici sporiți. mai multă carne, mai mult lapte. rezultate bune în legumicultura și viticultură.
O dată cu dezvoltarea economiei — a spus mai departe vorbitorul — se prevede o dezvoltare continuă a științei, culturii și învățămîntului — partidul nostru pornind de Ia concepția că știința a devenit o importantă forță productivă, că dezvoltarea socialismului, trecerea la comunism sînt de neconceput fără o conștiință ridicată a oamenilor, fără un înalt nivel de cultură.In continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg de preocuparea partidului pentru perfecționarea relațiilor sociale, metodelor de conducere a economiei și vieții sociale, pentru adîncirea democrației socialiste.Partidul nostru este puternic deoarece este un partid cu experiență, care a dat cu prisosință examenul capacității sale de a conduce destinele acestui popor, deoarece este strîns unit în jurul Comitetului său Central. După ce s-a referit la problemele muncii de partid, ale propagandei, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a relevat că partidul se preocupă în permanență de 

al P.C.R. | VOICU STANCU, instructor al C.C. al P.C.R., DUMITRU TUDOSE, președintele cooperativei agricole de producție Stoicănești....Conferința de partid trăiește un moment solemn, de mare însuflețire. Primul secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., tovarășul CONSTANTIN SANDU, anunță hotărîrea organizației de partid București de a propune Congresului ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales ca secretar general al Comitetului Central t „Consider că sint în asentimentul dv. — a spus vorbitorul — să afirm că această hotărîre exprimă și gîndurile și sentimentele noastre, că o aprobăm pe deplin, și că dăm mandat, delegaților noștri ia congres să susțină această propunere". întreaga asistență, tn picioare, aplaudă minute în șir.Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul tovarășul PAUL NICULESCU-MIZIL.Conferința a aprobat textul unei scrisori adresate COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune între altele l 

dului, a hotărîrii lor de a munci cu perseverență pentru a da viață- hotărîrilor care vor fi adoptate de Congresul al X-lea.
Ion FÎNTÎNARU 
Gh. CÎRSTEA . ■

dezvoltarea democrației interne de partid. Pe această linie, un pas înainte îl reprezintă însuși faptul că la conferințele extraordinare de partid care au loc în aceste zile sînt supuse dezbaterii conferinței nu numai propunerile pentru tovarășii delegați la Congres, ci și cei desemnați de organizațiile județene să candideze la alegerea pentru organele superioare de conducere ale partidului.In cadrul conferinței — a spus tovarășul Niculescu-Mizil — ați luat, de asemenea, hotărîrea ca organizația județeană de partid să susțină în forul suprem al partidului propunerea ca în funcția de secretar general al Comitetului Central să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tovarășul Ceaușescu vă este cunoscut dv.. locuitorilor acestui județ din mijlocul cărora s-a ridicat : este cunoscut întregului partid. întregului popor. Prin activitatea sa revoluționară, desfășurată de la o vîrstă fragedă, prin munca depusă în posturi de cea mai înaltă răspundere în partid și în stat, și-a cîștigat prețuirea binemeritată a partidului și poporului nostru. Aș dori să adaug la aceasta că noi, cei care lucrăm împreună cu tovarășul Ceaușescu în conducerea partidului. apreciem în mod deosebit rolul de seamă și contribuția sa de preț la elaborarea politicii interne și externe, la traducerea ei în viață, la asigurarea desfășurării muncii colective în organele de conducere ale partidului, la imprimarea unui stil de intensă activitate, responsabilitate .și înaltă exigentă în întreaga activitate de conducere a partidului și statului. Viata, întreaga experiență a acestei perioade atît de bogate în realizări demonstrează că alegerea acum cîțiva ani a tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al Comitetului Central a fost cea mai bună alegere. Realegerea sa în această înaltă funcție va fi. de asemenea, cea mai bună alegere. împărtășesc întru totul convingerea exprimată aci de ceilalți tovarăși că Comitetul Centrai ce va fi ales la Congres, avînd în fruntea sa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, va conduce cu mină sigură poporul român spre noi victorii în opera de construire a socialismului. în ridicarea patriei pe noi culmi de înflorire si civilizație.Oprindu-se asupra liniilor directoare ale politicii externe a partidului și statului nostru și vastei activități internaționale desfășurate de ele. vorbitorul a subliniat că in Centrul politicii externe a României se află prietenia, alianța, colaborarea frățească cu celelalte țări socialiste, de care ne unește comunitatea de ideologie, de interese și de țeluri. Baza dezvoltării continue a acestor relații o constituie principiile marxism-leninismului și internaționalismului, suveranității și independenței naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne. întrajutorării tovărășești. Numeroasele contacte și întîlniri ale conducerii partidului și statului nostru cu conducătorii de partid și de stat din celelalte țâri frățești sînt puse în slujba dezvoltării legăturilor prietenești și de colaborare, a întăririi unității țărilor socialiste.In același timp, pornind de la premisa că în lumea de azi coexistența pașnică este o necesitate imperioasă, că în dezvoltarea colaborării internaționale sînt interesate toate popoarele și siatele și că fiecare țară, mare sau mică, poate să aducă o contribuție la promovarea acestei cauze, România se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare pe plan economic, cultural, tchnico-științific cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, pe baga egalității în drepturi și avantajului reciproc. Țara noastră militează neobosit pentru eliminarea surselor de încordare în relațiile internaționale, rezolvarea pașnică a problemelor litigioase. înfăptuirea unei reale securități in Europa și în lume. Acestor scopuri le servesc contactele conducătorilor partidului și statului nostru cu reprezentanții altor state, schimburile de vizite și întîlniri internaționale.Țara și poporul nostru nutresc sentimente de profundă solidaritate față de cauza dreaptă a poporului vietnamez, i-au acordat și îi acordă în permanență sprijin în lupta pentru dreptul de a-și decide singur soarta.Ca partid revoluționar, internaționalist, P.C.R. — a spus vorbitorul — dezvoltă largi relații de prietenie și colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, militează neabătut pentru netezirea căilor spre restabilirea unității în mișcarea comunistă internațională. Tocmai această năzuință a călăuzit activitatea delegației partidului nostru, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta Consfătuire de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că cei 36 000 de comuniști, organizația județeană de partid Olt vor fi la înălțimea sarcinilor ce le revin, mobilizînd toate forțele creatoare pentru a-și aduce întreaga contribuție la dezvoltarea patriei, spre binele poporului român, al cauzei socialismului și păcii.
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CONFERINȚE EXTRAORDINARE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Galati

9în mărețul tablou al României: socialiste, județul Galați ne înfățișează imaginea unei puternice dezvoltări econ.omice. cu, o. dominantă notă industrială. Cu legitimă mîndrie pentru transformările înnoitoare petrecute aici în anii construcției sdcialiste, cu încredere nețărmurită- în politica științifică, profund realistă a partidului, delegații la Conferința extraordinară a organizației județene de partid, care a avut loc în ziua de 12 iulie a.c„ au dezbătut, într-o atmosferă entuziastă, Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R.La lucrările conferinței a participat tovarășul VIRGIL TROFIN, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.,’• care, timp de două zile, a făcut vizite de lucru în întreprinderi, pe șantiere și în unități agricole din județ. . ■ . .Dezbaterile din cadrul conferinței au exprimat deplina adkziune a corpuniștiloj;, a tuturor oamenilor muncii din județ față de politica internă ți 'externă' a partidului și statului nostru, față. de Teze și proiectul de Directive — documente programatice de excepțională valoare teoretică și practicii, ce conturează, în linii cutezătoare, ferme, viitorul țării — hotărîrea lor' nestrămutată de a-și închina toate forțele și capacitatea înfăptuirii programului de dezvoltare ascendentă și multilaterală* a patriei.'* ■După ce s-a referit lă modul în care au fost dezbătute documentele pregătitoare ale Congresului- al X-lea "în adunările și' conferințele organizațiilor de partid,- în adunările populare organizate de Frontul Unității Socialiste, tovarășul CONSTANTIN 
DASCALESCU, prim-secretar al Comitetului județean de partid,- a subliniat, în expunerea prezentată, că Tezele și proiectul de Directive exprimă cu limpezime caracterul științific, realist, și continuitatea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, marile resurse de care dispune țara noastră și care vor fi puse în valoare prin munca stăruitoare, plină de abnegație a îatregului popor, strîns unit în jurul partidului, al Comitetului, său Central, in frunte cu tovarășul. Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul s-a oprit apoi pe larg asupra rezultatelor obținute în dezvoltarea economică și socială a județului în anii care au trecut de la Congresul al IX-Ida al- partidului, a înfățișat succesele cu care oamenii muncii din județ întimpină Congresul al X-lea al P.C.R. și cea de-a XXV-â aniversare a eliberării patriei, a, insistat asupra principalelor obiective și' sarcini care stau în fața organelor și organizațiilor de partid, a oamenilor muncii din județ pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an.Participanții la discuții s-au referit, în cuvlntul lor, la experiența acumulată, au analizat cu responsabilitate partinică neajunsurile care mai stăruie, au subliniat necesitatea perfecționării continue a întregii activități economice, a muncii de partid, in lumina sarcinilor mari și complexe cuprinse în documentele care vor fi dezbătute și aprobate de Congresul al X-lea al partidului. -•Mai mulți vorbitori, printre care tovarășii ION POTOCEANU, directorul general al Combinatului siderurgic, AGLAIA 
CALOINESCU, secretara comitetului de partid de la Întreprinderile textile Galați, 
GELU KAHU, directorul Institutului de cercetări și proiectări navale, GHEOR- 
GIIE ANGHELIU, directorul general ăl Șantierului naval, PARASCHIV BENESCU, președintele Consiliului județean al sindicatelor, s-au referit pe larg la' exigențele pe care le pune dezvoltarea industrială a județului Galați în viitorul cincinal, la sarcinile care revin colectivelor de întreprinderi în creșterea și diversificarea producției, în ridicarea continuă a eficienței economice.Referindu-se la eforturile mari de investiții pe care le va face statul în viitorul cincinal pentru dezvoltarea Combinatului siderurgic Galați, tovarășii CORNEL CA- 
ZAN, directorul general al I.C.M.S.G., și 
ALEXANDRU VELICI, muncitor constructor, au insistat în cuvlntul lor, în mod deosebit, asupra necesității pregătirii temeinice a lucrărilor de investiții, - reducerii duratei de execuție și -a costului construcțiilor. - -în cuvîntul lor, tovarășii ION NEGOIȚA, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. „11 Iunie"-Pechea, ALECU CRĂ
CIUN, președintele C.A.P. Băleni, și MIR
CEA SAMOIL, vicepreședinte al Consiliului popular județean, directorul Direcției agricole județene, au subliniat că ( prevederile proiectului de Directive referitoare la dezvoltarea agriculturii sînt pe deplin realizabile, evidențiind rezervele care e- xistâ în unitățile agricole din județ pentru creșterea producției vegetale și animale. - ' .

Prof. IULIA GHEORGHIU, directoarea Liceului nr. 1 din Tecuci, tov. CarO- 
LICA VASILE, prim-secretar al Comitetului județean Galați al U.T.C., și CONSTAN- 
TIN POPESCU, directorul Spitalului nr. 1 Galați, s-au referit la problematica complexă a perfecționării procesului ‘ de. învă- țămînt, la măsurile luate pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății populației, la munca de educație ce trebuie desfășurată pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, iar prof. ing. IOSIF'EGRI, rectorul Institutului politehnic Galați, a arătat că în viitor, cadrele didactice,. fructificând experiența obținută,. vor lega și. mai strîns cercetarea științifică de necesitățile concrete ale economiei.Delegații GEORGE CHIBIȚA,' pririi-se- cretar al Comitetului municipal, de partid Galați, TRAIAN GATEJ, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Tecuci, 
ION MITICA, secretarul ■ comitetului de partid de la Uzina mecanică navală Galați, și EMANOIL MIHAIEȘCU, secretarul comitetului comunal de partid Munteni, au subliniat, în cuvîntul lor,, importanța deosebită * întăririi rolului conducător al tuturor organelor și organizațiilor de partid, insistînd asupra necesității perfecționării metodelor și formelor muncii de partid.Conferința a ales prin vot secret pe cei 55 de delegați care vor reprezenta organizația județeană de partid la cel de-al X-lea Congres al P.C.R.Marcînd un pâs Important pe linia întăririi și dezvoltării democrației. interne de partid, conferința a desemnat, din rîndul delegaților, drept candidați pentru, organele superioare de conducere ale partidului —■ care vor ‘fi alese de Congresul ăl X-lea — pe următorii tovarăși : GHEOR- 
GIIE APOSTOL, membru al Comitetului E- xecutlv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele ■ Consiliului Central «1 U.G.S.R., acad. ȘTEFAN BALAN, membru supleant al C.C. al P.C.R., ministrul învățămîntului, PARASCHIV BENESCU, președintele Consiliului județean al sindicatelor, GEORGE CIIIRIȚA, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Galați, 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Galați, EMILIAN DO-

BBESCU, activist la C.C. al P.C.R., ION 
POTOCEANU, directorul general al Combinatului siderurgic Galați, VASILE VLAD, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C,C. al P.C.R, Fiecare propunere supusă votului deschis la conferință a întrunit unanimitatea delegaților.într-o atmosferă de puternică însuflețire, conferința organizației de partid Galați a P.GR, a adoptat, într-o impresionantă unanimitate,. hotărîrea de a susține realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția, de secretar general al Comitetului Central al P.C.R.. în cuvîntul lor, tovarășii GELU KAHU, directorul IUEPRONÂV Galați, GHEORGHE MOCA, Secretar al Comitetului municipal de partid Galați, RODICA GABOR, inginer șef la „industria Iaptelui“-Galați, și VA
SILE COJOCARU, secretarul comitetului de partid de la Complexul C.F.R., au exprimat sentimentele lor de înaltă prețuire, de 
profundă stimă și respect la adresa activi-

„Animați de profunde sentimente patriotice, strîns uniți sub gloriosul steag de 
luptă al partidului, oamenii muncii din județul nostru, în frunte cu comuniștii, raportează 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român îndeplinirea cit succes a sarcinilor de 
plan privind dezvoltarea economică a județului Galați, a tuturor angajamentelor pe 
«ârC organizația județeană de partid și le-a luat în întimpinarea Congresului al X-lea al 
partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării României — evenimente de impor
tanță istorică în viața poporului român.

Delegații la conferința județeană de partid încredințează Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră personal, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotărîrea nestrămutată a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, dc a-și consacra 
forțele, talentul, întreaga energie creatoare înfăptuirii cu succes a politicii partidului 
nostru închinată dezvoltării și înfloririi continue a patriei noastre, România socialistă, 
triumfului ideilor comunismului și păcii in lumea întreagă".întreaga desfășurare a lucrărilor conferinței a prilejuit, o impresionantă'manifestare a hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Galați de. a înfăptui programul ce va fi stabilit de Con-

După ce a transmis delegaților la conferință și, prin ei, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ un salut tovărășesc din partea Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, .vorbitorul a relevat înaltul spirit de răspundere cu care au fost dezbătute în conferință documentele care vor sta la baza hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al X-lea, impresionanta unanimitate cu care, in toate adunările și conferințele de partid, în adunările populare, toți comuniștii și oamenii muncii și-au exprimat adeziunea la politica internă și externă a partidului și statului nostru.Tovarășul Virgil Trofin a făcut apoi un cuprinzător bilanț al profundelor transformări . revoluționare petrecute în societatea noastră în sfertul de veac care a trecut de la eliberarea patriei, arătînd că unul dintre cele mai importante rezultate obținute în această perioadă istoricește scurtă — consecință a victoriei revoluției și construcției socialiste. — constă în aceea că poporul nostru a devenit stăpîn pe soarta sa. România a devenit o țară socialistă în plină dezvoltare, în care poporul, condus de partidul comuniștilor, își stabilește politica sa internă și internațională, pe baza învățăturii marxist-leniniste, corespunzător propriilor interese și năzuințe, cauzei socialismului și păcii, fără nici un fel de amestec din afară.Subliniind că, în cadrul amplului proces de construire a socialismului, un loc deosebit de important îl ocupă perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, vorbitorul. a relevat intensa activitate desfășurată de partid, de Comitetul său Central, . în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea întregii vieți sociale și economice a patriei, pentru dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste, întărirea legalității socialiste, pentru lărgirea cadrului instituțional în vederea asigurării participării tuturor celor ce muncesc la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru. Obiectivele stabilite de Congresul al IX-lea — a spus vorbitorul— se îndeplinesc cu succes, prin munca eroică a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a întregului popor, demonstrînd justețea și realismul politicii partidului.Evidențiind că Galațiul se numără astăzi printre cele mai dezvoltate județe din țară din punct de vedere economic, vorbitorul a prezentat cîteva cifre sintetice, care ilustrează în mod convingător ritmul înalt de creștere a producției industriale în primii trei ani ai cincinalului — mai mult decîț dublul mediei pe țară. în județul Galați se realizează 11,9 la sută din producția totală de fontă a țării, 23,2 la sută din producția 'de laminate finite, 6,9 la șută din producția de fire de bumbac și tip bumbac. 9,4 la sută, din producția de conserve a întregii noastre republici. în continuare,, vorbitorul a relevat dezvoltarea pe _ care au cunoscut-o agricultura, învățămîntul, cultura și știința, construcția de locuințe, precum și; schimbările intervenite în viața materială și .spirituală a oamenilor muncii;Vorbitorul a consacrat o mare parte a cuvîntării sale reliefării însemnătății teoretice și. practice a Tezelor și proiectului de Directive, subliniind că aceste documente' trasează un program amplu și realist, științific fundamentat, de dezvoltare multilaterală a țării în anii următori. Scoțînd în evidență . semnificația dezbaterii largi a acestor documente, vorbitorul a arătat că problemele care privesc destinele țării noastre, elaborarea liniilor directoare ale dezvoltării societății în perioada viitorului cincinal și în perspectivă, prezintă o importanță politică excepțională și pot fi rezolvate în bune condiții numai prin consultarea întregului partid, a întregului ■popor. Prin, aceasta —. a spus vorbitorul — noi avem convingerea că congresul partidului va putea adopta asemenea hotărâri care să corespundă ■ în întregime posibilităților pe care le are republica _ noastră, aspirațiilor vitale ale poporului, voinței sale ferme de a asigura mersul tot mai ascendent al orînduirii noastre socialiste.Ca o trăsătură esențială a acestor documente, vorbitorul a relevat că ele continuă să pună în centrul politicii partidului nostru făurirea unei economii moderne, de înaltă productivitate și eficiență, înfăptuirea cu fermitate a industrializării socialiste a țării. în continuare, vorbitorul a subliniat imoortanța acordată în Teze și în proiectul de‘Directive dezvoltării și modernizării a- griculturii — ramură de bază a economiei naționale —'creșterii eficienței'întregii activități economice.' Referindu-se la necesitatea de a se trage maximum de învățăminte din criticile pe deplin justificate, formulate în conferință la adresa unor ministere și instituții centrale, vorbitorul a arătat că acești organe trebuie să manifeste mai multă receptivitate și operativitate față de propunerile venite de la unitățile economice, să lichideze niariifestăriie de birocratism și tărăgănare

tății pline de abnegație și neobosite desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ■conducerea partidului și statului. Ei au a- rătat că, dată fiind însemnătatea deosebită a funcției de secretar general al Comitetului Central, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de către Congresul al X-lea al P.C.R. în această funcție de măre răspundere va asigura și în viitor fermitatea în aplicarea politicii interne și externe mar- xist-leniniste a partidului nostru, politică ce exprimă fidel interesele fundamentale ale poporului nostru, interesele generale ale cauzei socialismului și păcii. > ;■Primit cu vii și puternice aplauze, în încheierea dezbaterilor conferinței* a luat cuvîntul tovarășul VIRGIL TROFIN.Conferința a' adoptat apoi, într-o atmosferă entuziastă, textul unei scrisori adresate C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele. se spune : 

greșul al X-lea al partidului pentru progresul continuu și multilateral al patriei noastre socialiste.
Mircea ANGEIESCU 
Sfelian SAVIN

în rezolvarea sarcinilor ce Ie revin.. Totodată, însă, este nevoie ca și organizația județeană de partid, organizațiile de partid din întreprinderi să manifeste mai multă exigență față .de propria lor activitate, să privească în mod mai autocritic ‘-munca pe care o desfășoară.în continuare, vorbitorul a subliniat că garanția înfăptuirii tuturor obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul al X-lea o constituie conducerea politică a întregii noastre societăți de Partidul Comunist Român, în etapa actuală, creșterea rolului conducător al partidului este o necesitate obiectivă, determinată de volumul și complexitatea sarcinilor construcției socialiste, de amploarea participării conștiente a maselor la viața economică, politică și socială, de a- dîncirea continuă a democrației noastre socialiste. De. aceea, una din problemele principale căreia va trebui și în viitor să-i acordăm o deosebită atenție este îmbunătățirea permanentă a activității tuturor organizațiilor de partid, astfel incit fiecare să joace un rol hotărîtor în soluționarea problemelor economice, politice și sociale pe care le ridică activitatea din sectorul respectiv.Arătînd în continuaro că un element eșen- țial și inseparabil al măsurilor adoptate după Conferința Națională a partidului este întărirea și dezvoltarea democrației interne de partid, vorbitorul a subliniat că aceasta își găsește expresie în însăși dezbaterea de către toate organizațiile partidului a Tezelor și proiectului de Directive — un important pas pe această linie fiind desemnarea de către conferințele județene a candidațilbr pentru organele centrale ale partidului ce urmează să fie alese, de congres. Organizațiile de partid județene, unde trăiesc, muncesc și unde .își desfășoară activitatea comuniștii respectivi, sînt cele dinții în măsură să-și spună cuvîntul dacă aceșția merită să fie luați în discuție de către congres în vederea alegerii organelor centrale -ale partidului. Extinderea acestei proceduri, care izvorăște din înseși principiile centralismului democratic și ale democrației interne de partid, asupra modului de alegere a tuturor organelor conducătoare de partid, vă duce nu. numai lă dezvoltarea democrației interne de partid, ci și lă întărirea și creșterea răspunderii tuturor comuniștilor față de organizațiile de partid din care fac parte, în îndeplinirea sarcinilor ce le sînt încredințate’.In continuare, tovarășul Virgil Trofin a spus : Discutarea și adoptarea în cadrul •conferinței județene de partid a hotărîrii de a susține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Comitetului Centrai al partidului nostru ■reprezintă, de asemenea, o expresie a întăririi și lărgirii democrației noastre de partid. Din moment ce conferințele județene de partid desemnează candidați pentru organele centrale ale partidului, este deosebit de important ca ele să se pronunțe și asupra acelei persoane care; merită încrederea -și cinstea de a activa în ■fruntea Comitetului Central, în fruntea partidului și a statului nostru. Faptul că conferința dv. s-a pronunțat pentru susținerea candidaturii tovarășului Nicolae Ceaușescu și pentru realegerea sa de către Congresul al X-lea al P.C.R. în funcția de secretar' general exprimă în aceiași timp unitatea de nezdruncinat, coeziunea rîndurilor întregului nostru partid, hotărîrea sa de a aplica neabătut politica internă și externă marxist-leniniștă ă partidului și sfatului nostru,In cuvîntarea. sa, tovarășul Virgil Trofin s-a referit apoi la: politica externă pro- 'movată de partidul nostru, în centrul căreia pune în mod statornic dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările so- ■cialiste, la preocuparea partidului și statului nostru pentru dezvoltarea legăturilor economice cu țările membre ale C.A.E.R., ■pentru dezvoltarea relațiilor cu țările'care fac parte din Tratatul de la Varșovia. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, că aplicarea' strictă in relațiile dintre țările socialiste a principiilor marxism-leninismu- lui, ale internaționalismului proletar, suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, este o condiție e- sențială -a asigurării unității sistemului mondial socialist, a depășirii actualelor divergențe dintre țările socialiste și din mișcarea comunistă și muncitorească internațională, în cuvîntare se arață, ' totodată, că partidul nostru va milita cu consecvență pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru solidaritate cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, pentru îmbunătățirea climatului politic internațional, pentru dezvoltarea prieteniei șj colaborării între toate popoarele și Intre .toate statele, indiferent de natura ortnduirii lor, contribuind efectiv la menținerea 'și consolidarea păcii tn întreaga*lume. ■ . 1

Colectivele unităților industriale din județul Caraș-Severin au obținut în primul semestru o depășire de 41,5 milioane lei la producția globală și de circa 50 milioane lei la producția marfă vîndută și încasată, planul la export fiind realizat în proporție de 119,6 la sută. . în acest cadru de muncă, entuziastă, rodnică, sîmbătă 12 iulie s-au1 desfășurat la Reșița lucrările Conferinței extraordinare a organizației județene Caraș-Severin a P.C.R., consacrate dezbaterii 'Tezelor Comitetului Central și a proiectului de- Directive ale Congresului al X-lea al partidului.■ Alături de numeroși delegați și invitați, la conferință , a participat tovarășul ILIE 
VERDEȚ, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care în zilele de 10 și 11 iulie a făcut 
o vizită de lucru la Combinatul de industrializare a lemnului din Caransebeș, la cel mai 'tînăr centru minier de la Moldova Nouă, )a Combinatul siderurgic și Uzina constructoare de mașini din Reșița și s-a întîlnit cu activiști de partid și de stat, precum și cu cadre de conducere din întreprinderi.Luînd cuvîntul. în deschiderea lucrărilor conferinței, tovarășul ILIE FASUI, prim- secretar al Comitetului județean de partid, a subliniat entuziasmul cu care comuniștii, tqți oamenii muncii din județ, au primit Tezele și proiectul de Directive, hotărîrea lor nestrămutată de. a înfăptui vastul pro- gra.rh.de dezvoltare â țării jalonat de documentele pregătitoare ale. Congresului al X-lea. Relev înd marile rezerve existente ,îh toate ramurile producției materiale, vorbitorul a arătat că este necesar ca orga nele și organizațiile de partid,, comitetele de direcție și conducerile tuturor unităților productive din județ să mobilizeze pe toți oamenii muncii — români, germani, sîrbi și de- alte naționalități — în vederea realizării exemplare a prevederilor planului, organizării științifice a producției și a muncii, spo- ririi beneficiilor, astfel încît rentabilitatea să se situeze la nivelul dotării tehnice materiale, la nivelul eforturilor pe care partidul și statul nostru le fac pentru dezvoltarea complexă și multilaterală a economiei județului.Comuniștii care au luat cuvîntul și-au manifestat adeziunea deplină față de documentele programatice pentru Congresul al X-lea al partidului, .față de politica internă și externă a partidului, hotărîrea de a-și consacra toate forțele realizării prevederilor ■ Tezelor și proiectului de Directive. Ca un fir roșu s-a desprins atașamentul profund, față , de politica, consecventă a .partidului., de industrializare socialistă a țării, care corespunde intereselor fundamentale ale națiunii noastre socialiste — sursă principală a creșterii venitului național, a îmbunătățirii standardului de viață al poporului. Despre aceste probleme a vorbit, printre alții, tovarășul NICOLAE ANGHE- 
LOIU, secretarul comitetului de partid de la Combinatul siderurgic Reșița.Referitor la sarcinile prevăzute în pro- ieotul de Directive privind ridicarea productivității agregatelor siderurgice, diversificarea producției de oțel, asimilarea unor noi mărci calitativ superioare, economisirea cocsului și a metalului, au luat cuvîntul tovarășii CONSTANTIN SAVU, director gen,erai al Combinatului siderurgie, 
MIHAI LUPȘA, prim-maistru la Oțelăria a- celuiași combinat ION COZMUȚA, secretar al Comitetului, orășenesc de partid „O- , țelul roșu". Despre necesitatea creșterii eficienței investițiilor — cu accent. pe darea acestora în exploatare la termen și chiar '.mai' devreme — ,a .vorbit pe larg tovarășul SIGISMUND HOR VAT, directorul I.C.M.M.-Reșița. Aspecte variate ale sarcinilor decurgînd din necesitatea creșterii eficienței întregii activități economice au fost analizate de tovarășii CON
STANTIN POPA, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea forestieră O- ravița, MIRCEA GOLUMBA, directorul U.C.M.M.A. Bocșa. Tovarășul ILIE O VI- 
DIU, miner la întreprinderea minieră Moldova Nouă, a asigurat conferința că muncitorii și tehnicienii întreprinderii nu își vor precupeți eforturile pentru a-și îndeplini exemplar sarcinile ce le revin în cadrul planului cincinal. Iar. tovarășii FRANCISC KI- 
BALY,_ maistru principal la oțelăria specială de la Uzina constructoare 'de mașini Reșița, MIRCEA POPA, ■directorul general al acestei uzine, s-au referit pe larg la modalitățile de a asigura profilarea mai pronunțată a diferitelor uzine pentru producția anumitor mărci de oțeluri, valorificarea superioară a metalului, creșterea contribuției industriei construcțiilor de mașini la echiparea economiei naționale cu tehnica modernă și îa. dezvoltarea exportului.Analizarea căilor de a asigura o mai accentuată , creștere a producției agricole și a rentabilității ei, în special a celei animaliere și din sectorul. pomiviticol, a constituit tema principală' a luărilor de cu- vînt ale tovarășilor ELENA SÎRBU, secretara comitetului de partid de la C.A.P. Că- yăran, ing. PETRU BRIE, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, VASILE BOGDAN, directorul I.A.S. Berzovia, ION CICEA, președintele C.A.P. Gherteniș. Vorbitorii au reliefat prin exemple convingătoare marile rezerve care trebuie valorificate' de către agricultura județului. ■•Tovarășii VIRGIL MARCOȘANU, prim- secretar al Comitetului județean U.T.C., și 
MIHAI. ARCAN, președintele Consiliului județean al sindicatelor, au relevat în cuvîntul lor sarcinile ce revin acestor organizații de masă, în lumina prevederilor Tezelor, în munca politico-educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Iar tovarășul NICOLAE BUȘ.Ul, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al Consiliului popular județean, a subliniat, printre altele, necesitatea combaterii fenomenelor de formalism și birocratism din munca unor or- .gârle ale administrației de stat.Tovarășii EMIL BEJAN, directorul Teatrului de stat Reșița, și MIHAI PEIA, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă, s-au referit pe .larg în cuvîntul lor la dezvoltarea activității artistice și culturale in județul Caraș- . Sev.erin, la progresele realizate în' ultimii ani în procesul de adîncire a democrației socialiste, de întărire a unității oamenilor muncii .de toate naționalitățile în jurul partidului. Tov. ION SFERCOCIA, prim-secretar. al Comitetului municipal Reșița al P.C.R., .a arătat că, în lumina necesității . obiective a creșterii continue a rolului partidului în conducerea întregii noastre societăți, se impune intensificarea eforturilor .pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid.Primit cu vii aplauze, în închei e- tea dezbaterilor a luat . cuvîntul tovarășul ILIE VERDEȚ.Trecîndu-se la punctul următor de pe ordinea de zi a conferinței, au fost aleși cei 34 delegați pentru Congresul al X-lea al partidului, și, dintre aceștia, 7 candidați pentru organele superioare de conducere ale partidului : tovarășii MIHAI DALEA, secretar al C. C. al P. C. R„ ION 
AVRAM, ministrul industriei construcțiilor de mașini. NICOLAE BUȘI3I, prim-vicepreședinte al Corn tetului executiv al Consiliului popular județean ILIE 
FASUI, membru supleant al C.C. al P C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid, TUDOR IORGA, secretar al Comitetului județean de partid. .CONSTANTIN 

' SAVU, director generai ai Combirinhițiti siderurgic Reșița, EMERIO STOFFEL, 

membru al C.C. al P.C.R., redactor șef al revistei „Neue Literaturi1.într-o atmosferă de puternic entuziasm, luînd cunoștință de hotărîrea Conferinței extraordinare a organizației municipale București a P.C.R., delegații la Conferința extraordinară a organizației județene de partid Caraș-Severin au aprobat în unanimitate propunerea tovarășului Ilie Făsui, prim-secretar al comitetului județean de partid, de a împuternici pe delegații la Congresul al X-lea. să sprijine_■ prin votul lor realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în funcția de secretar general al Comitetului Central al partidului.,„Am avut prilejul fericit, a spus 
CONSTANTIN SAVU, director general al Combinatului siderurgic Reșița, să-1 cunosc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, să discut cu dînsul. M-aui impresionat-deosebit, clarviziunea și competența sa profundă in orice probleme abordate, marea : capacitate de muncă, vasta sa pregătire și, totodată, profunda omenie, receptivitatea la -nou“. Tovarășa MARIA ROȘCA, adjunct al șefului secției propagandă a Comitetului județean de partid, a adăugat: „Prezența la conducerea partidului a tovarășului

în numele comuniștilor din județul nostru, al tuturor oamenilor muncii de pe melea
gurile Caraș-Severinului, conferința împuternicește în unanimitate pe delegații săi la 
Congres să susțină candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru funcția de secretar 
genCArigurăm’conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicola* 
Ceaușescu, că ne vom dărui și în viitor întreaga energie și putere de munca înfăp
tuirii politicii marxist-leniniste a partidului, îndeplinirii cu înalt spirit de răspundere 
a sarcinilor ce ne revin diri documentele ce vor fi adoptate de Congresul al X-lea al 
partidului, pentru a adăuga, noi valori și' frumuseți scumpei noastre patrii, Romani» 
socialistă.Lucrările conferinței au demonstrat că Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive reprezintă pentru oamenii muncii din județul Caraș Severinromâni,' germanii sîrbi și de alte naționalități''— uri Petre NEDELCU

Lucrările Conferinței extraordinare a organizației județene Caraș-Severin a P.C.R.', a spus vorbitorul, s-au caracterizat prin profunzimea dezbaterii Tezelor și a proiectului de Directive, printr-un pronunțat spirit de răspundere în abordarea problemelor economice, sociale și culturale, ca și a problemelor vieții de partid, prin numeroase propuneri valoroase privind atît documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al P.C.R., cît și îmbunătățirea activității locale în economie și în alte domenii. Ele au exprimat adeziunea deplină a tuturor comuniștilor din județ la politica internă și internațională a partidului, o nețărmurită încredere în conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Poporul nostru întîmpinâ Congresul al X-lea al partidului cu nestăvilit entuziasm, manifestîndu-și recunoștința față de partidul nostru comunist, bucuria pentru bogatul bilanț cu care țară întîmplnă în toate domeniile aniversarea a 25 de ani de la victoria insurecției armate și eliberarea patriei, de la începutul revoluției populare. Mai uniți decît oricînd sub steagul idealurilor comuniste de progres și prosperitate, muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — își afirmă aprobarea entuziastă, unanimă față de Tezele Comitetului Central și proiectul de Directive pentru Congresul al X-lea al P.C.R.Subliniind că în centrul întregii sale activități partidul nostru va pune și în viitor dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, a forțelor de producție, tovarășul Ilie Verdeț a spus : Continuarea procesului de făurire a unei economii socialiste moderne presupune menținerea unei rate înalte a acumulării, realizarea, unui vast și complex program de investiții, industrializarea țării, promovată într-o concepție unitară și de largă perspectivă care va asigura noi premise pentru înflorirea agriculturii, a tur turor ramurilor economjei naționale. Mai mult decît oricînd, în cincinalul și deceniul următor ne vom strădui să îmbinăm dezvoltarea cantitativă, ritmurile înalte de creștere a producției materiale cu preocuparea consecventă pentru adîncirea aspectelor calitative, pentru creșterea eficienței, sporirea rolului factorilor intensivi în întreaga dezvoltare economică. Vorbitorul s-a referit în continuare la diferite aspecte ale dezvoltării și diversificării industriei, la schimbările structurale și tehnice din interiorul ei, relevînd accentul pus de partid și stat pe ramurile moderne, hotărîtoare pentru progresul tehnic și economic — producția de energie electrică, construcția de mașini, metalurgia, chimia — la măsurile privind dezvoltarea forțelor de. producție ale agriculturii noastre socialiste.In continuare, tovarășul Ilie Verdeț s-a referit pe larg Ia problemele îmbunătățirii organizării, conducerii și planificării economiei naționale, la măsurile în curs de aplicare și la acțiunile care vor trebui desfășurate în această direcție în noul cincinal.După ce a subliniat legătura strînsă dintre industrializare și creșterea nivelului de trai — țelul fundamental al întregii politici economice a partidului și statului — ridicarea in continuare a salariului real și a veniturilor țărănimii, tovarășul Ilie Verdeț a spus : Șînt create condițiile pentru ca, pe baza realizărilor de pînă acum, a măsurimr luate și a celor care se vor aplica' în continuare, salariul real să crească pînă la sfîrșitul anului viitor cu 23 la sută față de 1965, îndeplinindu-se în acest fel una din sarcinile de bază stabilite de' Congresul al IX-lea al partidului nostru. în lumina sarcinilor viitorului cincinal, a spus vorbitorul, își păstrează pe deplin actualitatea ideea subliniată în repetate rînduri de conducerea partidului că pentru a asigura îmbunătățirea trai,ului celor ce muncesc, locuințe confortabile pentru toti, produse și servicii din abundență șideftine trebuie să sporim productivitatea muncii, să reducem costurile, să multiplicăm rapid venitul na- -țional. ' ■...,.. .............Tovarășul Ilie Verdeț s-a oprit pe larg asupra rezultatelor' obținute de economia județului Caraș-Severin în anii actualului cincinal, pentru care comuniștii, toți oamenii muncii merită calde felicitări. In continuare, vorbitorul a arătat că trebuie să se manifeste o preocupare continuă, susținută, pentru folosirea integrală a capacităților de producție, utilizarea rațională a forței de muncă și a timpului de lucru, reducerea cheltuielilor materiale de producție — cu precădere , a . consumurilor de metal, cocs și lemn de mină — îmbunătățirea calității produselor. îndeplinirea exemplară a planului de investiții.Relevînd că planul p< anul 1970 este cunoscut cu 6 luni mai devreme, vorbitorul a subliniat necesitate* ca, în toate întrer prinderile și ramurile, să se folosească din plin aCest decalaj, pentru , a se asigura pregătirea temeinică a trecerii la reaUza- rea sarcinilor pe anul viitor, ultimul din actualul cincinal. în’ județul Caraș-Severin »a impună sporirea preocupărilor pentru 

NiColae Ceaușescu,' care — prin calitățile sale,- prin activitatea neobosită, plină de abnegație și nețărmurit devotament, închinată cauzei socialismului, independenței patriei ‘și apărării păcii — și-a cucerit respectul, dragostea și prețuirea întregului popor,. ne dă .certitudinea că Partidul Comunist komân va urma aceeași politică feririă^ corespunzătoare intereselbr celor ce muricesC, intereselor 'patriei, ale întăririi unității. țârilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale1'.. Iar ION FILA 
DAMASCHIN, strungar la Uzina de construcții de mașini Reșița, a ținut să sublinieze : „yăd în viața și activitatea tova- 'rășului Nicolae Ceaușescu simbolul, eroismului și maturității pontice cu care partidul nostru cpnduce lupta poporului pentru victoria socialismului, expresia cea mai înaltă a principialității revoluționare, _ a îmbinării, patriotismului fierbinte cu internaționalismul proletar consecvent".• în- încheierea lucrărilor conferinței a fost adoptată o scrisoare adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
PERSONAL, în care .se spune printre altele : 

puternic imbold în munca pentru desă- vîrșirea construcției socialismului în țara noastră.

finalizarea studiilor și cercetărilor geologice, pentru deschiderea de noi mine și ir- tensificarea exploatării zăcămintelor de minereuri neferoase; Totodată, trebuie luate măsuri • hotărîte pentru iolosirea optimă a mașinilor de încărcat, raționala utilizare a cadrelor inginerești, a forței de muncă, pentru îmbunătățirea raportului dintre muncitorii direct productivi și personalul tehnico-administrativ. Colectivului Uzinei de construcții de mașini Reșița îi revine sarcina de mare răspundere de a asigura la termenele prevăzute livrarea agregatelor 'pentru. centrala hidroelectrică de la Porțile de Fier; la Combinatul siderurgic Reșița trebuie să șe ia măsuri hotărîte în vederea diversificării producției, însușirii unui număr corespunzător tie mărci de oțeluri, pentru îmbunătățirea generală a calității producției. Sarcini mari revin unităților a- gricolel' în special în‘Ceea ce privește dezvoltarea sectorului zootehnic și a celui legumicol.în continuarea cuvîntării- sale, tovarășul Ilie Verdeț s-a oprit pe larg asupra tezelor privitoare la întărirea rolului economic al statului, la dezvoltarea democrației socialiste, subliniind câ o deosebită însemnătate pentru comuniști, pentru întregul popor, are ampla parte din Tezele Comitetului Central care șe referă la necesitatea creșterii continue a rolului conducător al partidului în societatea noastră. Pe umerii partidului, ai tuturor comuniștilor din uzine și fabrici, de la sate, din instituții, apasă principala răspundere pentru destinele națiunii, pentru propășirea patriei pe drumul socialismului. De aceea este necesar ca fiecare organizație de partid, fiecare comunist, âcțibnînd în spiritul Tezelor Comitetului Central, să ducă o luptă neîmpăcată împotriva rutinei și închistării; pentru promovarea noului, să depună eforturi neobosite penr tru perfecționarea stilului, și metodelor de lucru, pentru; întărirea legăturii cu masele largi ale oamenilor muncii, pentru folosirea consecvență a criticii și. autocriticii.Referindu-se la județul Caraș-Severin, vorbitorul a arătat că nu există ramură de activitate, unitate importantă, sector de muncă, în care să nu acționeze • puternică organizație de partid. în rîndu- rile organizațiilor de partid, experiența celor mai vîrstnici se împleteșe cu elanul membrilor mai tineri, disciplina — cu un înalt nivel de conștiință. Aceasta constituie o chezășie că și pe viitor, partidul nostru poate conta pe îndeplinirea cu cinste a sarcinilor mari care revin oamenilor muncii din județ în domeniul economiei, al învă’țărilîntului și culturii, în toate celelalte domenii de activitate.In ultima parte a cuvîntării sale, tovarășul Ilie Verdeț s-a referit la politica externă și activitatea internațională a partidului și statului nostru. In centrul politicii externe a partidului și statului nostru se află întărirea alianței, prieteniei și colaborării cu țările socialiste. Vorbitorul s-a referit, apoi, la participarea activă a României la activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și în organizația Tratatului de la Varșovia, la dezvoltarea multilaterală a legăturilor sale cu toate țării* socialiste, la. rolul important pe care colaborarea și cooperarea îl au în dezvoltarea fiecărei țări socialiste. în același timp. România își, dezvoltă relațiile cu țările îa curs de dezvoltare, cu celelalte state, indiferent de sistemul lor social-economic. întreaga politică externă a- României sa bazează cu consecvență pe principiile independenței și suveranității națio- ■nale, neamestecului în treburile interne, egalității depline în drepturi, a- vantajului reciproc. Niciodată România nu a avut relații âtît de extinse, o poziție atît de ■’ activă pe arenă mondială, un asemenea prestigiu internațional cum are astăzi, 
.a subliniat vorbitorul. Țara noastră .se manifestă ca . un factor activ pe arena internațională, militînd pentru crearea unui climat propice’ rezolvării problemelor cardinale ale contemporaneității pentru crearea unui sistem de securitate colectivă în Europa, pentru dezarmare. Partidul Comunist Român întreține legături srtrînse, prietenești cu celelalte partide frățești, depune eforturi neobosite pentru întărirea unității mișcării comuniste și iftun- citorești internaționale, pentru ca relațiile -dintre partide* să se' întefneieze pe încredere și respect reciproc, pe principiile internaționalismului proletar, pe respectarea •dreptului fiecărui partid de a-și stabili do -sine stătător linia politică, ațilicînd creator •adevărurile generale ale marxism-leninîs- mului Ia condițiile concrete din țara sa.Puteți fi siguri, tovarăși, a spus în încheiere tovarășul Ilie Verdeț, că și pe viitor conducerea partidului nu va precupeți nici un efort pentru asigurarea prosperității patriei, a'dezvoltării ei pe drumul socialismului, pentru sporirea aportului României 1® 
victoria' cauzei socialismului șl a păciL

gra.rh.de
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STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE 
INTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

SI REPUBLICA CIAD7

în dorința unei mai 
noașteri reciproce și a 
colaborării dintre Republica So
cialistă România și Republica Ciad,

bune cu- 
dezvoltării

guvernele celor două țări au hotărît 
să stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă.

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RĂDULESCU LA MOSCOVALuni la amiază a plecat la Moscova tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliu] de Ajutor Economic Reciproc, pentru a participa de-a 42-a ședințe a cutiv al C.A.E.R.

Cronica
zilei

ZILELE CULTURII

la lucrările celei Comitetului Exe-
La plecare, pe aeroportul Băneașa, au fost prezenți tovarășii Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Virgil Pîrvu. ministrul finanțelor, Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale, și alte persoane oficiale.Au fost de față A V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

a FranțeiCu prilejul sărbătorii naționale a Franței, Pierre Pelen, ambasadorul acestei țări la București, a oferit, luni după-amiază, o recepție.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului Economic, președinte niștri, acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, Bujor Almășan, Ștefan Bălan, Adrian Dimitriu, Cornel Burtică, miniștri, Pompiliu Macovei, preșe-

și obștești, acade- oameni de știință, generali și ofițeri
Emil Drăgănescu, vice- al Consiliului de Mi-

dintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, conducători ai unor instituții centrale micieni și alți artă și cultură, superiori, ziariști.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Franței, 14 iulie, Pierre Pelen, ambasadorul acestei țări la București, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.(Agerpres)

vremea
grade la Avrămeni șl Dorohol șl 24 
grade la Tr. Măgurele, Roșiori de Vede, 
București șl Budeștl. In București : Vre
mea s-a ameliorat, cerul a fost temporar 
noros. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a atins 25 
de grade.

MITINS SL PRIETENIEI R0M&N0—COREENE 
LH UZINA DE SÎRMS DIN BOZSU

R. P. POLONE

Ieri în țară: Vremea s-a ameliorat 
în cea mai mare parte a țării, excep- 
tînd Banatul și Moldova, unde s-a men
ținut în general instabilă, cu cerul mai 
mult acoperit și au căzut ploi locale și 
sub formă de averse. Iri rest, cerul a fost 
variabil, iar ploile au fost cu totul izo
late. Vîntul a suflat potrivit, cu inten
sificări locale în Oltenia, Dobrogea șl 
Moldova șl în sectorul nord-vestic. Tem
peratura aerului a înregistrat o ușoară 
creștere, oscllînd la ora 14 între 12

Timpul probabil pentru 16, 17 șl 18 iu
lie. In țară : Vreme în general frumoasă 
șl în încălzire. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Averse izolate la începutul 
intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor oscila între 
10 și 20 grade, iar maximele între 20 
șl 30 grade, local mai ridicate. Ceață 
slabă, locală, dimineața. In București : 
Vreme în general frumoasă șl în încăl
zire. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

Delegația Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, condusă de Kang Riang Uk, vicepreședinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme, a poposit luni dimineață pe meleagurile județului Buzău.Parlamentarii coreeni au făcut o vizită la Uzina de sîrmă si produse din sîrmă din oraș. în întîmpinarea lor au venit Ion Sîrbu, prim-secre- tar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., președintele consiliului popular județean, care le-a urai bun sosit, primarul orașului, Vasile Ne- goescu, directorul uzinei. Leonid Cazacu, alte oficialități locale, reprezentanți ai conducerii uzinei.După ce au fost informați asupra dezvoltării economice și social-cul- turale a județului, oaspeții au ascultat explicațiile date de directorul uzinei în legătură cu producția și calitatea produselor. Apoi au fost vizitate secțiile uzinei.în continuare, membrii delegației au luat parte la un miting al prieteniei româno-coreene care a avut loc în sala de festivități a întreprinderii. Mitingul, desfășurat într-o atmosferă de frățească prietenie cu poporul coreean, a fost deschis de tov. Ion Sîrbu. Au luat apoi cuvîntul directorul uzinei, Leonid Cazacu, care a subliniat că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană se dezvoltă multilateral, în interesul ambelor țări și popoare.

al cauzei păcii și întăririi socialismului. Luînd cuvîntul, Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie eu popoarele din Asia și Africa, a scos în evidență lupta poporului coreean pentru unitate și suveranitate națională. Adunarea a păstrat un moment de reculegere în memoria patriotului sud-coreean Kim Djong Tai. ucis mișelește la 10 iulie a.c., din ordinul guvernului marionetă de la Seul.în încheiere a luat cuvîntul Kang Riang Uk, care a exprimat mulțumiri pentru manifestarea caldă de prietenie a poporului român față de poporul dat de noastre pentru pașnică a patriei sale.Cu prilejul vizitei, primul secretar al Comitetului județean P.C.R. Buzău, președintele consiliului popular județean, a oferit un dejun care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească. în timpul dejunului, Ion Sîrbu și Kang Riang Uk au toastat pentru prietenia dintre popoarele român și coreean.în continuare a fost vizitat orașul Brăila. Seara, oaspeții au sosit în orașul Galați.în timpul vizitei, delegația a fost însoțită de tovarășii Gheorghe Roșu și Dumitru Balalia, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N.A fost prezent Kim The Hi, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.

Luni, 14 iulie, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit pe Agha Abdul Hamid, adjunct al secretarului general al O.N.U. pentru probleme de presă și informații, șeful Oficiului Națiunilor Unite pentru Informare Publică (O.P.I.), care a făcut o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat Gheorghe Diaconescu, ambasador, reprezentantul permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, și Mircea Predescu, director ad-interim în Ministerul Afacerilor Externe.Au fost discutate probleme ale colaborării dintre țara noastră și Organizația Națiunilor Unite.Luni, 14 iulie, Agha Abdul Hamid a părăsit Capitala.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost salutat de Mircea Malița, adjunct al afacerilor externe, de superiori in Externe.A fost de ambasadorul Pakistan la

Tinerețe si dăruire4 8

SPORT
Turneu! internațional feminin de baschet de la Messina a luat sfîrșit cu victoria echipei Cehoslovaciei, care în ultimul meci a întrecut cu scorul de 58—37 (22—16) selecționata României. Invingînd echipa Italiei cu 74—30 (38—15), reprezentativa Franței a o- ' cupat locul' 2. ’ Echipă '"Rpmâ'iif^t .'s-iȘ ■ clasat pe locul trei cu 2 victorii și 2 înfrîngeri, Italia s-a situat pe locul 4, iar R.F. a Germaniei pe locul 5.

nit modificări. Continuă să detașat Merckx. conducă
dîn ca
de tenis

Ministerul ministrului funcționari Afacerilor

coreean, pentru sprijinul partidul și guvernul țării luptei poporului coreean unificarea independentă și

(Agerpres)

față Jamsheed Marker, Republicii Islamice București.
★Sfatului popular al o-Delegația rașului Varșovia, condusă de Jerzy Majewski, președintele Comitetului Executiv, care, la invitația Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București face o vizită în țara noastră, a fost luni oaspete al litoralului. Membrii delegației au fost primiți de Petre Nicolae, primarul municipiului Constanța. Oaspeții polonezi au vizitat apoi orașul Constanța, precum și stațiunile balneoclimaterice de pe litoral. Primarul municipiului Constanța a oferit în cinstea delegației un prînz.
*Ansamblul folcloric de amatori al comunei Scornicești, județul Olt, a plecat în Suedia pentru a participa la Festivalul internațional de folclor, care se va desfășura între 17 și 27 iulie la Asele.

Conform tradiției de mult statornicite, schimburi rale în cadrul „Zilelor turii R.P Polone" (iulie-Bucu- rești) și „Zilelor culturii românești" (august-Varșovia),, o- ferâ posibilitatea cunoașterii reciproce a diferitelor aspecte ale vieții spirituale din cele două țări. Cu acest prilej, sala „Savoy" a găzduit un colectiv artistic polonez care a prezentat un interesant și atractiv spectacol muzical-coregrafic.Echipa de dansuri „Harnam", grupul > babki", și trio-ul dowski" au înfățișat spectatorilor bucureșteni un program omogen și variat totodată, impregnat de specificul național polonez. Artiștii oaspeți au dovedit, prin calitățile lor, că tinerețea nu exclude maturitatea artistică și pregătirea temeinică, multilaterală.Ansamblul de dansuri „Harnam", cunoscut publicului românesc încă din 1953, a repurtat binemeritate succese în Franța, Belgia, China, Austria etc. ; nedezmințindu-se nici de astădată, talentații dansatori au evoluat cu precizie, grație și dezinvoltură. Am admirat ușurința în execuția figurilor dificile ale „Dansului saboților" și mai ales ale „Kra- kowiak-ului" (coregrafia : Jad- wiga Hryniewicka). Acompaniamentul a fost realizat cu vervă și precizie de o formație instrumentală de muzică populară.Dezvăluind interpretative, formația voca-

cultu- cul-

vocal feminin „Ali- formația „Skaldowie" 1 instrumental „Sa- înfățișat

bogate resurse

(Agerpres)DIN VIAȚĂVICENTE ARROYO
Medicii care urmăresc caravana 

Turului ciclist al Franței au dezvăluit că pînă acum analizele efectuate la cinci concurenți au fost pozitive. Este vorba de Rudi Altig (R.F.G.), belgianul Timmermann, olandezul ‘Nljdam, francezii B. Guyot și Ma- ' tignon.Aplicînd noul regulament cu privire la cazurile de doping, organizatorii cursei au penalizat cu o retrogradare de 15’ în clasamentul general pe Altig și Guyot (care nu au mai fost pedepsiți pentru asemenea abateri), urmînd ca în cazul unei recidive să fie excluși din cursă și suspendați pe 4 luni. Rudi Altig a cerut contraexpertiză, dar a refuzat să facă declarații ziariștilor, în timp ce Bernard Guyot a mărturisit că în e- tapa a 8-a simțindu-se slăbit a luat trei tablete de Gorydran, un medicament stimulator considerat doping și interzis în cursele cicliste.

Proba de simplu bărbați 
drul turneului internațional 
de la Baastad (Suedia) a fost cîști
gată de spaniolul Manuel San
tana, care J-ij învins. în finală cu 
8—6, 6—4, 6—1 pe românul Ion Tiriac. 
La simplu femei, americana Peaches 
Bartkovicz a întrecut-o în 
5—7, 6—4, 6—2 pe suedeza 
Sandberg.

Saleh Marwan, cronometrat pe distanța de 18 mile marine cu timpul de 11 h 20’.

finală cu 
Christina

Cursa automobilistică 
mașinilor de sport, de la heim, a revenit vest-germanului Hans Hermann pe o mașină „Lola t 70”. învingătorul a realizat o medie orară de 201,100 km.

rezervată Hocken-
Echipa austriacă de fotbal Admira Viena, aflată în turneu în Africa, a învins cu scorul de 2—1 (1—0) formația Leoparzii din Congo (Kinshasa). în următorul meci, tot la Kinshasa. Admira va juca cu echipa F. C. Dragon.
Cunoscutul ciclist francez Jacques Anquetil, care nu participă anul a- cesta la turul Franței, a cîștigat criteriul disputat in localitatea Clayette, parcurgînd 110 km in 2h 28’30”. Pe locurile următoare s-au clasat Charles Rigon la 15”. Rolf Wolfshohl la 18”. Eric de Wlaeminck la 1’18”.Ieri, în etapa a 16-a, desfășurată pe ruta Castelnaudary—Luchon (199 km), victoria a revenit francezului Raymond Delisle, cronometrat în 6h 13’21”, urmat de olandezul Janssen — 6h 13’44”, Panizza (Italia) — 6h 13’45” și Merckx (Belgia) — 6h 16’06”. în clasamentul general nu au interve-

AI 16-lea maraton nautic^ Capri- 
Neapole, probă unică pentru campionatul mondial de mare fond, a reunit la start 27 de concurențl, dar numai 
4 au reușit să termine întrecerea din cauza mării agitate și a vîntului rece. Cursa a fost cîștigată de sirianul

NOTĂ

„Ape tulburi" la caiac-canoeConcurenții prezenți duminică la „Regata Snagov" au avut, în general, condiții de întrecere mai prielnice de- cît în ziua precedentă : apa a fost mai liniștită, vîntul ca și inexistent, frig ceva mai puțin. Dimineața, în seriile eliminatorii, protagoniștii și-au asigurat calificarea relativ ușor, deși a fost vizibil că. fiecare și-a menajat forțele pentru finale. Surprizele aveau să se producă după amiază, ele „vizîndu-i", din păcate, tocmai pe sportivii noștri. De unde în prima zi de concurs, ei cuceriseră patru probe din opt, în ziua a doua n-au mai reușit să se claseze pe vreun loc I, în nici una din cele 8 finale. Insuccesul nu i-a ocolit nici pe Covaliov și Pațaichin, campioni olimpici la Mexic în proba de canoe dublu 1000 m, nici pe Ver- nescu și Sciotnic, laureat! în atîtea rînduri Ia mondiale sau europene în proba de caiao dublu.

Aceste înfrîngeri suferite chiar pe teren propriu sînt, desigur, greu de suportat, cu atît mai mult cu cît „Regata Snagov" precede la un interval de o lună campionatele europene de la Moscova, fiind de fapt criteriu de selecție. Specialiștii, sportivii respectivi vor fi, sperăm, în măsură să analizeze cauzele comportării lor modeste, astfel ca Ia viitoarea mare competiție, „tricolorii" să se numere din nou printre protagoniști. printre medaliați chiar...N-am vrea să anticipăm în nici un fel rezultatele caiaciștilor și canoiștilor români la „europene", însă ele nu pot fi de loc corespunzătoare dacă în rîn- dul celor mai apreciați antrenori ai federației de caiac-canoe vor continua să existe a- nimozități și neînțelegeri, „exteriorizate"— destui de penibil— în public, în fața sportivilor, chiar și a- cum pe pontonul central

al „Regatei Snagov“. Din această cauză — nici nu se putea altfel ! — are de suferit însăși pregătirea loturilor ; antrenorii Huțan și Na- vasart (apreciați pentru capacitatea lor profesională) lucrează izolat, fiecare cu metode, cu sportivi și... cu ambiții proprii. Amîndoi au în pregătire sau au format elemente de certă valoare internațională, Cînd e vorba însă de alcătuirea Ioturilor reprezentative nici unul nu consimte să colaboreze.Divergențele acestea, binecunoscute de federație, datează de mai multă vreme ; aplanarea lor a fost lăsată pare-se la latitudinea timpului, însă lucrurile se complică în dauna performanțelor O asemenea situație (singulară în sportul nostru !) a devenit acum, mai mult ca oricînd, extrem de dăunătoare, putînd știrbi la un moment dat însuși prestigiul de care se bucură în lumea sportului mondial caiacul și canoea din țara noastră.

După 5 runde, în turneul internațional feminin de șah de la Lublin conduce poloneza Iurczinska cu 4,5 . puncte, urmată la o jumătate de. punct de reprezentantele României Tereza Baumstark și Suzana Makai în runda a 5-a, Baumstark a remizat cu Navy (Ungaria), rezultat consemnat și în partida dintre Mihailova și Makai.In turneul masculin, pe primul loc se află marele maestru sovietic Gip- slis cu 4 puncte și o partidă întreruptă.

Din partea unui grup de comuniști spanioli ne-a sosit la redacție știrea încetării din viață, Ia București, după o grea suferință, a lui Vicente Arroyo Perez, unul din fondatorii Partidului Comunist din Spania.Vicente Arroyo s-a născut la 22 ianuarie 1887 în Alba de Tormes. ..provincia. Salamanca, . A .militat în ^cadrtil.. Uniunii Tițierețijlțji ^Șo'cîalișt ,și, a,jparțiiipa't activ,la.'crearea jjârti- dului Comunist din Spania, în aprilie 1920. Pînă în 1931 a fost membru al Comitetului Central al partidului. Ulterior, a îndeplinit diferite sarcini de răspundere. De multe ori a fost urmărit și arestat pentru activitatea sa revoluționară.Numele lui Vicente Arroyo este le

gat de cele mai diferite publicații ale Partidului Comunist din Spania, fiind unul din fondatorii și promotorii presei comuniste spaniole. A fost redactor al ziarului „Mundo Obrero", iar în timpul războiului civil a îndeplinit diferite sarcini trasate de partid. După terminarea războiului civil din ..Spania, a muncit ca ziarist. ...Moartea, lui Vicente Arroyo va . fi .dureros .simțită de toți cei ce l-^iu cunoscut. Amintirea sa va rămîne în inima generațiilor de comuniști și revoluționari spanioli ca un exemplu de abnegație față de cauza progresului, socialismului și păcii între popoare.Incinerarea va avea loc marți, 15 iulie, la orele 11, la crematoriul Cenușa.
La Santiago de Chile, în meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal (zona sud-americană), echipele Chile și Uruguay au terminat nedecis : 0—0. 75 000 de spectatori au asistat la această partidă în care apărarea formației uruguayene, în frunte cu portarul Mazurkiewicz, s-a comportat remarcabil. Cu 3 puncte din două meciuri susținute în deplasare, selecționata Uruguay are șanse să termine pe primul loc în grupa din care mai fac parte Chile și Ecuador.

LOTOPremiile concursului PRONOEX-PRE.S nr 28 din 9 iulie 1969Extragerea I : Categoria I : variante a 131 095 lei; categoriaII- a : 94 a 1 394 lei ; categoriaIII- a ; 2 492 a 52 lei.
0,5 a a

Extragerea a II-a : Categoria A : 3 variante a 35 779 lei ; categoria B : 229 a 468 lei | categoria C : 4 060 a26 lei.
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cinema
• Dragoste la Las Vegas : PATRIA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 , 21, FAVORIT — 9,30;
11.45 ; 14 ; 18 ; 18,15 ; 20,30 ; FERO
VIAR — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30;
18.45 ; 21, STADIONUL DINAMO
— 20,30.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
clini verzi" : REPUBLICA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15, FES
TIVAL — 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, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA - 20,30.
o Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
O Crima din pădure : VICTORIA 
-- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
0 Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21, GRADINA 
DOINA — 20,30.
O Tarzan, omul junglei : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45; 
20,45, PROGRESUL — 16,30 ; 18 ; 
de Ia orele 20,30 — Pipele : GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 20.30. 
0 Marele șarpe : DOINA — orele 
9—10 program pentru copii ; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o La dolce vita: UNION —
15.30 ; 19.
0 Feldmareșala : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16.
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TG. MUREȘ (Corespondentul ,,Scînteil“). —La Tg. Mureș. în întîmpinarea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, s-a deschis expoziția, „Județul Mureș 1944— 1969“.Expoziția reprezintă o filă monografică a vieții politice, economice și social culturale a județului Mureș, care, asemenea celorlalte județe ale patriei, noaște o rapidă dezvoltare monioasă. Trup din trupul triei, județul Mureș dispune și de un puternic potențialdustrial, de o întinsă zonă agricolă. numeroase puncte de atracție, de un pitoresc și un farmec deosebit. Pavilionul central găzduiește exponate ale industriei energiei electrice, chimice, materialelor de construcții, lemnului, ale industriei ușoare și alimentare, ale cooperativelor meșteșugă-

cu- ar- pa- azi in-

aer : BU- 
grădină — 
continuare

©

0 Operațiunea „Belgrad" : GRI- 
VIȚA — 18,15 ; 20,30.
0 Răutăciosul adolescent : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45 ; 20.
0 Comedianțil (ambele serii) ; BU- 
ZEȘTI - 15.30 : 18. la grădină —
20.30.
• Vremuri minunate la Spessart t 
DACIA — 8—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
o Aruncați banca în 
CEGI — 9 ; 11,15 ; la
20.30. ARTA — 9—16 în 
18 ; la grădină — 20,30.
O Adio, Gringo : UNIREA — 16 ; 
la grădină — 20,30.
Sj Apele primăverii i UNIREA 
— 18.

Neîmblînzita Angelica : LIRA 
15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30;

CIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30,
MIORIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16; 
18,15 ; 20,30.
0 Ultima tură : DRUMUL SĂRII 
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Pipele ; FERENTARI — 15,30; 18. 
e Prințesa tristă : FERENTARI —
20.30.
o Ziaristul (ambele serii) : CO- 
TROCENI — 15 ; 18.30.
o In umbra coltului : PACEA — 
16 ; 18 ; 20.
o Profesioniștii : CRÎNGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
O Străin în casă : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45; 
18,15 ; 20,45 ; la grădină — 20.30.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
O Operațiunea San Gennaro» 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
O Am două mame șl doi tați : 
VIITORUL - 20,30.
O Noaptea generalilor (ambele se
rii) : GLORIA — 9 ; 11,45 ; 14,39 ;

cooperativelor de con- alte săli, este înfățișatărești și sum. în dezvoltarea industriei construcțiilor de mașini, industriei locale, alături de adevărate capodopere ale artei populare. Panourile, fotomontajele, graficele și produsele prezentate într-u- nul din pavilioanele expoziției ilustrează agricultura județului în plină dezvoltare, iar în sălile consacrate culturale formările intervenit mîntului,artei, construcțiilor urbane, turismului Expoziția atestă cu tărie că oamenii muncii din județul Mureș — români, maghiari, germani — sînt. mîndri că la eforturile de edificare a economiei României socialiste tribuie tot mai puternic tele și realizările lor.

realizărilor social- se evidențiază trans- Importante care au în domeniul învătă- sănătății, culturii si

con- 
fap-
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17.15 ; 20, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 15.30;
18.15 ; la grădină - 20,15.
o Vera Cruz : MOȘILOR — 15,30 ; 
la grădină — 20,30.
O Umbrele strămoșilor uitați i 
MOȘILOR — 18.
S Prietenele : POPULAR — 15,30. 
O Prințul negru : POPULAR — 18; 
20,30.
e Armata „Codobaturilor” din nou 
în luptă : MUNCA — 18 ; 18.
• Soare și umbră : MUNCA — 20.
• Casa mamei noastre : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Tarzan, omul-maimuțâ : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18.
O In orașul „S“ : FLACĂRA — 20. 
0 Rolls Royce-ul galben s VITAN
— 15,30 ; 18.
O
O

Post-Sezon I RAHOVA — 15,30. 
Alexandru cel fericit : RAHOVA 
18 ; la grădină — 20,30.
Asasinatul s-a comis luni :ft

GRĂDINA VITAN - 20,30.
0 Oul lui Columb ; Ciclonul ; Me
tale neobișnuite '
europene de box .
țific nr. 6/1969 ; Reclamațle ; Me
nirea vieții : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.

Campionatele 
Orizont știin-

teatre
BEEaEFft

o Teatrul satiric „C. Tănase" Oa 
grădina „Boema") : Teatrul din 
Constanța: Invitație la castel — 20. 
0 Ansamblul „Perinița" (în sala 
Teatrului „C. I. Nottara"): Peri- 
nlța mea — 19.

lă feminină „Ali-babki" (a- companiată de trio „Sadowski" și apoi de grupul „Skaldow") se caracterizează prin omogenitate, consistență sonoră și prezență scenică deosebit de agreabilă. Condus cu competență de către Andrzej Zielinski — compozitor, pianist, organist și solist vocal, formația Skaldow, a cărei preocupare o constituie — de predilecție — abordarea cîntecului polonez inspirat din folclor, a impresionat printr-o execuție ireproșabilă și o perfectă sincronizare, dînd impresia, pe deplin justificată, a unui ansamblu de 
o valoare artistică remarcabilă.Am vrea să remarcăm în special apariția fermecătoare a Lilianei Urbanska, a cărei evoluție a îneîntat spectatorii; membră a trio-ului „Sadowski", tînăra flautistă este, totodată, posesoarea unui glas amplu (căruia i se potrivesc, mai ales, melodiile de largă respirație) cu timbru metalic ; prin deosebita ei muzicalitate și forță de interiorizare, interpreta a reușit să realizeze cu ușurință legătura cu publicul. O plăcută surpriză a constituit-o execuția, în text original, a două melodii românești. Am vrea, în sfîrșit, să remarcăm în mod special frumoasele costume realizate cu mult gust.Tinerețea, spontaneitatea, verva, nivelul artistic deosebit, lată cîteva din calitățile acestui apreciat spectacol răsplătit pe bună dreptate cu flori și aplauze.

Maria SAVU

MAGHIARĂ
CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA DE IA AL. PINTEA

în Ungaria, aluminiului i se mai spune și „aurul alb". Și nu îritîmplă- tor, căci bauxita, materia primă clin care se fabrică aluminiul, este una dintre cele mai mari bogății naturale ale țării. De altfel, în privința rezervelor de bauxită, Ungaria se situează pe unul din primele locuri între țările continentului european. Valoarea conferită acestui metal este determinată de faptul că în vremea noastră aluminiul a dove-;. njt-. unul dintre cele mai utilikate ,și • mai’ băutate metale. Nu există>astăzi- ramură industrială — de Ia cea de produse pentru uz casnic și pînă la industria legată de explorările cosmice — în care aluminiul să nu-și găsească utilizarea.„Pentru a determina o mai bună valorificare a acestei bogății a țării — îmi spunea Istvan Eszensky, director general adjunct al Trustului maghiar al industriei aluminiului — Comisia economică guvernamentală a adoptat pentru următorii 15 ani (1970—-1985) un amplu program de dezvoltare tehnico-eco- nomică a industriei aluminiului. Programul prevede deopotrivă dezvoltarea industriei extractive, cît și a celei prelucrătoare, începînd cu prospectarea bauxitei și pînă la producția finită".Am avut prilejul să vizitez, în ultimul timp, Ajka, Szekesfehărvăr, Tatabanya și alte cîteva centre ale industriei aluminiului din Ungaria. Peste tot muncitorii, ca și specialiștii, mi-au vorbit pe larg exemplifi- cînd cu propriile lor realizări despre progresul pe care această ramură l-a înregistrat după eliberarea țării. Sintetizate, cîteva date oglin- deso semnificativ dinamica acestei dezvoltări : anul trecut extracția de bauxită a depășit două milioane de tone — față de mai puțin de un milion înainte de eliberare. De remarcat că din minereul extras înainte de 1944, numai 6—7 la sută se prelucra în țară, restul luînd drumul exportului, în prezent, producția de a- luminiu a crescut la 83 000 de tone. Această dezvoltare simțitoare a industriei prelucrătoare de bauxită a fost favorizată de extinderea și modernizarea vechilor unități industriale, de construirea unor noi fabrici de aiumină și aluminiu la Ajka, Almasfuzito, înota, Szdkesfehervăr.Programul de perspectivă, adoptat

de Comisia economică guvernamentală — îmi relatau mai mulți specialiști ai Trustului de aluminiu — consideră că această ramură industrială are mari posibilități de dezvoltare și pe viitor, întrucît rezervele de bauxită ale țării pot asigura pe mai multe zeci de ani necesarul mereu sporit de materie primă. Iată de ce planul prevede creșterea extracției de bauxită cu 50 la sută (a- jungîr.d la 3—3,5 milioane de tone ânual),' cea . â'producției de alumină cu 70—80 la tută și în special dezvoltarea rapidă a industriei de prelucrare a aluminiului. Argumentele aduse de specialiștii maghiari, care pledează în acest sens, sînt cît se poate de convingătoare. Intre altele, ei arată că o tonă de aluminiu valorează pe piața mondială 500 de dolari, în timp ce valoarea per tonă a aluminiului laminat este de 800 de dolari, a plăcilor de aluminiu de 
1 200 de dolari, iar prețul diferitelor mecanisme luminiu atinge tona.— Realizarea

confecționate din a-2 000—3 000 de dolari

t V

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Lumea copiilor : „Hup și Hop", 
serial de păpuși (II). 17,50 — Stu
dioul școlarilor. „O invitație 
16 mm". 18,20 — Criterii — 
teme muzicale. 18,45 — Din 
mea științei : „Laboratoare în 
liber". 19,15 — Selecțiunl
montajul folcloric „Lioara". _
terpretează Ansamblul folcloric al 
U.T.C. din Oradea, 
jurnalul de seară, 
teorologic 20.00 — 
X-lea al P.C.R. Cu 
portaj la Galați. 20,20 — 

„Hangița- de 
în românește
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19,30 — Tele- 
Buletln me- 
Congresul al 
carul de re- 

_ . Seară
de teatru : „Hangița- de Carto 
Goldoni. în românește de 
N. Al. Toscani. Interpretează un 
colectiv al Teatrului Național din 
Craiova. In distribuție : Papii 
PandUru, Constantin Sassu, Pe
tre Gheorghiu, Rodlca Radu, Leni 
Plntea Homeag, Iosefina Stoia. 
Valerio Dogaru, Nae G. Maxim. 
Regla ; Valeriu Moisescu. Sceno
grafia : V. Roman. 22,30 — Tele
jurnalul de noapte. Buletin me
teorologic. 22,45 — Publicitate.
22,50 — Prim plan — Compozi
torul Dimltrle Cuclin. Prezintă 
Vasile Donose. 23,20 — Romeo și i 
Julieta. Film coregrafic pe mu- 1 
zică de Ceaikovskl, realizat în 
studiourile sovietice. Dansează : 
Natalia Besmertnova șl Mihail 
Lavrovskl soliști ai Ansamblului 
Teatrului Mare din Moscova. Re
gla : M. Volodarski. 23,40 — în
chiderea emișjunii.

I
I

acestui amplu program de dezvoltare necesită desigur însemnate investiții de capital, arăta Istvan Eszensky. în scopul finanțării acestui program, nu de mult Banca Națională a Ungariei a primit un credit în sumă de 15 000 000 de dolari, pe termen de 5 ani, din partea consorțiului „Bank of London and South America". Investițiile de capital vor fi utilizate atît pentru importarea unor utilaje necesare dezvoltării acestei industrii, cît și pentru deschiderea, în regiunea vestică a țării, a noi mine, înzestrate cu mijloace tehnice dintre cele mai moderne. Cele două mari baze existente ale producției de alumină — Almasfuzito și Ajka — vor fi și ele modernizate și extinse. Creșterea cea mai importantă a producției de alumină va fi asigurată de noua fabrică din Ajka, a cărei capacitate planificată depășește 400 000 de tone pa an. Vor fi modernizate, de asemenea, cele trei furnale din înota, Ta- tabanya și Ajka.Vorbind despre rezultatele obținute, dar mai ales despre perspectivele dezvoltării în continuare a a- cestei ramuri industriale, specialiștii maghiari amintesc despre colaborarea și cooperarea în acest domeniu cu diferite țări, și în primul rînd cu Uniunea Sovietică, Polonia, Austria, Franța (în prezent se află în curs de tratative încheierea unei convenții cu firma franceză „Pechi- ney“).Pe vremuri, orașul Szăkesfehervă» era cunoscut ca fiind prima capitală a țării, ca localitate în care și-a desfășurat lucrările primul parlament. Astăzi, el și-a cîștigat o nouă faimă : aceeă' de centru industrial. Cînd te apropii de el, venind dinspre Budapesta, zărești încă de departe clădirile înalte și strălucitoare ale u- zinei de metale ușoare, una dintre cele mai mari întreprinderi din țară de prelucrare a aluminiului. Anul a- cesta, o dată cu intrarea în funcțiune a unui nou laminor cu bandă lată, lung de 800 metri, capacitatea uzinei va crește de mai multe ori, în special în ce privește produsele finite de aluminiu. Este o realizare cu atît mai remarcabilă cu cît înainte de eliberarea țării aproape întreaga producție finită din aluminiu a Ungariei se rezuma la vase de bu- cătăiie. Astăzi în țară se fabrică cî- teva mii de produse necesare în industria electrotehnică, la fabricarea autobuzelor și vagoanelor, la construcția ch» instalații chimice și frigorifice, utilaje pentru agricultură. Bineînțeles domeniile de utilizare a aluminiului nu se opresc aici. Oamenii de știință susțin că practic posibilitățile de utilizare a acestui „metal al secolului XX“ sînt, nelimitate.



GENEVA La „Săptămîna Mării Baltice" de la Rostock

Deschiderea sesiunii
încheierea vizitei delegației

SPRIJIN PENTRU CONVOCAREA
Consiliului economic

și social
GENEVA 14 — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : La sediul Palatului Națiunilor din Geneva s-a deschis luni cea de-a 47-a sesiune a Consiliului economic și social (E.C.O.S.O.C.). La dezbateri participă membrii consiliului, precum și reprezentanți a numeroase țări, între care și România. Sesiunea va prilejui trecerea în revistă a politicii economice și sociale în lume și examinarea propunerilor legate de activitatea O-N.U. în vederea promovării investițiilor, dezvoltării asistenței tehnice, intensificării cooperării internaționale în domeniul exploatării resurselor marine, dezvoltării turismului etc. Participanții vor studia, de asemenea, posibilitatea creării unui
CRIZA DE GUVERN

DIN ITALIA

Misiunea
dificilă
lui Rumor
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Prin începerea tratativelor | ' între reprezentanții partidelor < fostei coaliții guvernamentale — ) democrat-creștin, socialist, so- 1 clalist unitar și republican — criza de guvern din Ital'a a in- ț trat luni într-o fază dintre cele I mai delicate și complexe. Im- > portanța momentului a fost sub- liniată încă duminică de către i premierul desemnat, Mariano I Rumor, care — cu prilejul pri- ț mirii însărcinării de a forma vi- i itorul cabinet — a declarat la ! Palazzo del Quirinale că este pe . deplin conștient de „dificultă- 
ț țile grave" ce caracterizează si-
<
*4 tuația actuală și de consecințe- l J le ce le poate avea rezultatul >4 misiunii sale asupra orientării / viitoare a politicii italiene.4 Precauția ce se desprinde din . i declarația lui Rumor nu a scă- l ’ pat Observatorilor poliției și a- J } ceștia se întreabă ce se ascun- J i de, de fapt, în spatele eL Cei l
5 mai muiți sînt de părere că ea ’ 'j reflectă dorința democrat-creș- 4

I 
I 
I 
ț

— CORESPONDENȚA 
DIN ROMA DE LA 

NICOLAE PVICEA -ț

finilor de a tempera un opti- 
l mism prematur, dar — mai a- ? Ies — intenția de a pregăti te- 
4 renul în vederea adoptării, la , 
4 momentul oportun, a oricăreia ( 
4 dintre soluțiile posibile de re- > 
4 zolvare a crizei de guvern. A- 4 
4 ceasta ultimă ipoteză se ba- 1 
4 zează pe declarații tot mai frec- ) 
i vente ale unor cercuri, politice lde. răspundere, care scot în. e- .’ vidență faptul că,' după nouă 4 ani, formula de centru-stînga se f află pentru prima oară,în'efiză ’ !

Vpe termen lung, a finalității a- i cestei alianțe. Deci — conside- J

/ ceasta ultima ipoteza se Da- 1
4 zează pe declarații tot mai frec- 'ue răspundere, care scut m c- . vidență faptul că,' după nouă )1 
ț

î 
ț
4 pe ie 
ț cestei ------ ----------- -------■ ră unii observatori — proble- l 

ma de rezolvat este de ordin politic în cel mai larg sens al ) cuvîntului și compromisurile ' sînt acum foarte greu de realizat. Iată de ce — după cum scria luni dimineața „Cotriere della Sera" — misiunea lui Rumor „se prevede a fi de durată și plină de dificultăți"..In cadrul așa-numitului „man- 
.- dat amplu" -primit de la preșe- . 
4 dintele republicii, dar care pre- 1

nu ca urmare a unor divergențe între componentele ei privind programul guvernului sau natura reformelor de realizat, ci a unor deosebiri serioase de vederi asupra înseși obiectivelor

UNEI CONFERINȚE ÎN PROBLEMELE
SECURITĂȚII EUROPENE

aniversări
a eliberării

României

de partid și guvernamental®

a R. D.G. în U.R.S.S.

................vi cizează foarte' clar că se re- i ț feră la „formarea unui guvern 7 4 în cadrul partidelor de centru- ) > stingă?, premierul desemnat are l 
4 doar trei posibilități, și anume . .constituirea unui guvern alcă- ț 
J tuit din reprezentanții tuturor iT tuit din reprezentanții tuturor f 
l partidelor, fostei coaliții (trebuie ) > însă avut în vedere că republi- l » cânii au declarat că în nici. un / 
4 caz nu vor participa la un nou ) 
4 guvern de centru-stînga și că f 
1 socialiștii unitari cer democrat- ’ ’ creștinilor să declare că noul l 
js1'

î

creștinilor să declare că noul J ivern se va opune „contactelor 
.a nivel centrai sau local cu comuniștii", ceea ce contravine însă unei, orientări care iși face tot mai mult loc în rîndurile unor reprezentanți ai partidelor burgheze, inclusiv în unele cu; rente ale P.D.C.); formarea unui guvern numai cu reprezentanți / ai unora dintre aceste partide (se 

4 vorbește despre posibilitatea re-
4 ală a unui guvern bicolor demo- ' crat-creștin cu socialiștii); și —
I ultima soluție — un guvern mo- 
1 nocolor democrat-creștin, spri- 
1 jinit în parlament de for-
i țele de centru-stînga ; ex-ponenți dintre cei mai autori- 
l zați ai democrat-creștinilor au 
i declarat însă că un astfel de gu- 
1 vern nu corespunde intereselor 
4 șl așteptărilor țării. Este evident, / deci, că nici una dintre posibili- 
ț tă-țile amintite de a se ieși din 
1 criza de guvern nu are în pre- i zent premise pentru o reușită 
i rapidă. Tocmai de aceea tratati- ? vele primului ministru desemnat 
ț sînt dificile, mai ales dacă se 
1 ire în vedere faptul că se_ do- 
1 rește evitarea unor soluții cu 
4 caracter precipitat.

corp internațional de voluntari pentru problemele dezvoltării. Ordinea de zi a sesiunii mai cuprinde o serie de probleme în legătură cu acțiunea internațională cu privire la tineret și viitorul An internațional al educației. In cadrul sesiunii va fi pusă la punct și pregătirea celui de-al II-lea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare.Ședința inaugurală a fost deschisă de președintele consiliului, Raymond 
Scheyven. în cuvîntul său, el a schițat liniile principale ale preocupărilor actualei sesiuni. Secretarul general adjunct al Națiunilor Unite pentru afacerile economice și sociale, 
Philippe de Seynes, a dat apoi citire unui mesaj adresat sesiunii de către secretarul general al O.N.U., U Thant, care subliniază că omenirea are de soluționat numeroase probleme sociale și economice cărora nu le-a găsit încă remediul. Evoluția actuală, transformările rapide care au loc pretutindeni, arată U Thant, relevă necesitatea unor noi forme de cooperare internațională. Mesajul insistă asupra rolului important pe care Na- ■ țiunile Unite sînt chemate să-1 joace în desfășurarea unor acțiuni constructive pentru reușita celui de-al II-lea Deceniu al dezvoltării. Adăugind însă că obiectivele urmărite reclamă „o voință politică considerabilă" și eforturi deosebite atît din partea țărilor industrializate, cit și din partea țărilor în curs de dezvoltare, secretarul general al O.N.U. s-a pronunțat în favoarea reducerii cheltuielilor militare pentru a se putea procura resursele necesare soluționării celei mai grave probleme economice și sociale a epocii noastre și a condamnat „risipa enormă și pericolul pe care-1 constituie cursa înarmărilor între marile puteri".

ROSTOCK 14 (Agerpres). — 
Printr-un miting festiv au luat 

-sfîrșit la Rostock (R.D. Germană) 
manifestările din cadrul „Săptămî- 
nii Mării Baltice", desfășurate sub 
lozinca „Marea Baltică trebuie să 
fie o mare a păcii". Timp de o săp
tămînă, peste 30 000 de participant! 
din țările riverane, precum și din 
Norvegia și Islanda — printre care 
activiști politici, parlamentari, re- 
reprezentanți ai unor organizații 
sindicale, de femei și de tineret — au

discutat probleme ale menținerii 
păcii în lume. Un loc de frunte în 
cadrul discuțiilor desfășurate în ca
drul a diferite întîlniri și confe
rințe l-a ocupat problema securită
ții europene, participanții expri- 
mîndu-și sprijinul pentru propune
rea cuprinsă în Apelul de la Bu
dapesta al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia cu privire 
la convocarea unei conferințe în 
problemele securității europene.

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, ambasadorii Con
stantin Flitan (Franța) și Gheor- 
ghe Iason (Nigeria) au organizat 
conferințe de presă în cursul că
rora au vorbit despre realizările 
remarcabile obținute de România 
în cei 25 de ani de la eliberare, 
precum și despre principiile poli
ticii externe a țării noastre.

(Agerpres)

Sărbătorirea zilei
de 14 Iulie la Paris
PARIS 14. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Cu ocazia zilei de 14 Iulie, sărbătoarea națională a Franței, cînd se împlinesc 180 de ani de la căderea Bastiliei, simbol al tiraniei și absolutismului monarhic, la Paris a avut loc o paradă militară, în prezența președintelui Republicii, Georges Pompidou, a membrilor guvernului și ai pailamentului, a corpului diplomatic și a unui numeros public.Președintele Pompidou a trecut în revistă trupele aliniate în Place de l’Etoile, unde se înalță

Arcul de Triumf, și pe Champs Elysees. După aceea, el a primit din tribuna oficială instalată pe Champs Elysees parada militară, la care au luat parte 9 009 de ofițeri și soldați, 250 de blindate și 200 de avioane și elicoptere. Parada militară a fost precedată de un orchestră simfonică a gărzii republicane din Paris.Parizienii sărbătoresc această zi importantă, care simbolizează lupta pentru libertate, prin diverse manifestări populare tradiționale : baluri publice, retrageri cu torțe, focuri de artificii.

★

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
Cu ocazia manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 25-a aniversare a eli
berării României de sub jugul fas
cist, în orașul danez Vraa a fost 
deschisă o expoziție în care sînt 
prezentate o serie de lucrări apar- 
ținînd sculptorului român George 
Apostu. Deschiderea expoziție: a 
fost precedată de o conferință a 
prof. Brobby Johansen, care a vor
bit despre arta modernă din Româ
nia, precum și despre personalita
tea și opera Iui Brâncuși.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La Kremlin au luat sfîrșit convorbirile dintre conducători de partid și de stat ai Uniunii Sovietice și delegația de partid și guvernamentală a R. D. Germane, condusă de Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G.La 14 iulie, delegația de partid și guvernamentală a R.D.G. a părăsit Moscova, înapoindu-se în patrie. La aeroport, delegația a fost condusă de Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin și de alte persoane oficiale.
•kTn comunicatul dat publicității se arată că convorbirile au reafirmat deplina unitate de păreri în toate problemele examinate. Statul socialist german, se arată în comunicat, a devenit unul din factorii cei mai importanți ai realității europene și internaționale. Comunicatul relevă că cele două țări vor face tot ce le stă în putință pentru a feri Europa de pericolul unui nou conflict și a

deschide orizont colaborării multilaterale pașnice între toate statele europene mari și mici, indiferent de orînduirea lor socială. Ele și-au exprimat satisfacția pentru faptul că propunerea privind convocarea unei conferințe europene în problemele .securității și colaborării a .avut un ecou pozitiv în majoritatea țârilor europene.Uniunea Sovietică și R.D.G., se subliniază în declarație, consideră că singura cale reală de consolidare a păcii in Europa este recunoașterea frontierelor actuale, inclusiv frontierele dintre R. D. Germană și R. F. a Germaniei și frontierele de pe Oder-Neisse, renunțarea la cursa înarmărilor și dezarmarea, recunoașterea internațională . a R.D.G. și stabilirea de relații egale în drepturi cu ea, respectarea ■ statutului Berlinului occidental ea unitate politică independentă.Cele două țări au reafirmat sprijinul lor larg pentru lupta eroică a l poporului vietnamez.
Ecouri după lansarea

nilitara a fost pr~.______concert dat de marea
în Irlanda de nord

stației automate
sovietice „Luna-15

FESTIVITĂȚILE DIN IRAK
BAGDAD 14 (Agerpres). — în Irak au început luni festivitățile prilejuite de sărbătorirea Zilei naționale a Irakului — răsturnarea la 14 iulie 1958 a monarhiei și proclamarea Republicii. Festivitățile se vor desfășura timp de patru zile în toate localitățile din țară. La 17 iulie, la Bagdad, va avea loc o paradă militară la care vor asista președintele Republicii, generalul Ahmed Hassan El-Bakr, membrii Consiliului revoluției și ai guvernului, membri ai corpului diplomatic acreditați la Bagdad, precum și delegații din diverse țări.

Printre delegațiile invitate să asiste la festivitățile prilejuite de sărbătorirea Zilei naționale a Irakului se numără și delegația guvernamentală română, condusă de Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării.Cri prilejul aniversării revoluției, președintele Irakului, generalul Ahmed Hassan El-Bakr, a rostit o cuvîntare în care a subliniat necesitatea continuării luptei în vederea consolidării unității țării.

Socialist Francez

în urma convorbirilor polono - spaniole

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — A- genția P.A.P. anunță că recent au avut loc la Paris convorbiri polono- spaniole în urma cărora s-a hotărît ca la Varșovia și Madrid să se deschidă reprezentanțe comerciale cu a- tribuții consulare. Reprezentanțele,
relevă agenția citată, trebuie să contribuie la- dezvoltarea cohtinuă a schimburilor comerciale dintre cele două țări, Care în ultimii ani s-au dezvoltat cu succes și în interesul reciproc.

a luat sfîrșitPARIS 14. — Corespondentul A- gerpres transmite : Congresul constitutiv al noului Partid Socialist Francez; care a. avut loc la Issy- les-Moulineaux, s-a încheiat- duminica seara, dună trei zile de dezbateri, prin adoptarea unei rezoluții de politică generală. Totodată, s-a stabilit convocarea la sfirșitul acestui an a unui congres extraordinar care să elaboreze un program al partidului, adaptat la cerințele epocii actuale. Rezoluția de politică generală, sprijinită de o majoritate foarte largă, respinge orice alianță cu centriștii. Ea subliniază că unitatea stîngii constituie axa normală a strategiei ............ ~preconizează angajeze în diții prealabile, o __________blică continuă cu Partidul Comunist Francez. Rezoluția de la Issy-les- Moulineaux definește astfel o altă orientare decît cea adoptată la congresul socialist de la Altforville din mai.Congresul a ales apoi pe cei 61 de membri ai Comitetului său Director.

BELFAST 14 (Agerpres). — Tulburările din Irlanda de nord, care au izbucnit sîmbătă între grupurile de demonstranți protestanți și catolici, cu ocazia manifestației religioase protestante „Gloriosul 12 iulie", zi în care se sărbătorește victoria militară din anul 1690 a regelui protestant Wilhelm de Orania a- supra rivalului Angliei, James nuat duminicăPentru prima rea tulburărilor cu aproape un a făcut uz za încordării nord-irlandez, Clark, și-a întreruot vacanța și s-a reîntors de urgență la Belfast, ui.țle în cursul după-amiezii de luni a prezidat o reuniune extraordinară a-cabinetului pe care-1 conduce.

său catolic la tronul al II-lea, au conti- și luni.oară dc la izbucni- din Irlanda de nord, an în urmă, poliția de arme. Din cau- situației, premierulJames Chichester

Incidente la granițadintre Salvadorși Honduras
socialiștilor. Rezoluția ca partidul socialist să consecință, fără con- dezbatere pu-

CIUDAD DE MEXICO 14 pres). — Corespondentul din de Mexico al agenției U.P.I. mează că la granița dintre Salvador și Honduras au avut loc duminică schimburi de focuri, făcîndu-se uz de tunuri și mortiere. Duelul, care a durat aproximativ două ore, nu a provocat pierderi în rîndurile celor două părți.în urma acestei lupte, scrie corespondentul, tensiunea ivită între Salvador și Honduras tinde să se agraveze.

(Ager- Ciudad infor-

agențiile de presă transmit
MOVO școală „Mircea", C3re execută un marș de instrucție în apele Mării Negre, ale Mediteranei și Adriaticii, a sosit luni într-o vizită de curtoazie în porlul iugoslav Split. La sosire se aflau ambasadorul României la Belgrad, Aurel Mălnășan, și atașatul militar român, colonel Marin Pancea. Cu acest prilej, viceamiralul Grigore Marteș; comandantul marinei militare a României, a făcut o vizită președintelui Skupștinei comunale Split, Iakșa Milicici, și comandantului regiunii marinei militare Split, amiralul Bogdan Pețotici, care, după aceea, i-au întors vizita pe nava școală. Seara, comandantul marinei militare române a oferit un cocteil în cinstea reprezentanților vieții politice și sociale din Split și ai regiunii militare.

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev, 
a primit pe Hli Sabri, membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe, care se află într-o vizită în Uniunea Sovietică. După cum anunță TASS, cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri în probleme ale situației internaționale actuale și ale dezvoltării relațiilor dintre P.C.U.S. și Uniunea Socialistă Arabă.

In capitala Japoniei au 
avut loc alegeri Pentru desem- narea membrilor Adunării municipale. Rezultatele confruntării electorale a- testă victoria partidului de guvemă- mînt liberal-democrat. Partidul socialist, care timp de 4 ani deținuse numărul cel mai mare de locuri în Adunarea municipală a capitalei japoneze, nu a mai obținut în cursul actualelor alegeri decît 24 de locuri; 25 de mandate au revenit partidului Komei. Observatorii politici subliniază succesul Partidului Comunist din Japonia, care a obținut 18 locuri, dublîndu-și astfel numărul manuâtelor în Adunarea municipală.

vede efectuarea schimbului reciproc de studenți, aspiranți, cercetători științifici și alte forme de colaborare.

0 zi dedicată României3 fost inclusă în programul de pregătire a specialiștilor din țările în curs de dezvoltare în domeniul tehnicilor de programare a investițiilor industriale. Programul este organizat la sediul clin Viena al Organizației Națiuniloi Unite pentru Dezvoltarea Industrială (O.N.U.D.I.). Petre Tănăsie, director în Ministerul Afacerilor Externe, a vorbit despre experiența acumulată de țara noastră în domeniul respectiv.

0 delegație a Partidului 
Laburist Britanic, condusă de Irene White, președintele partidului, a sosit la Belgrad, într-o vizită la invitația Conferinței federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia.

Iugoslavia. Veliko Milatovici a fost ales președinte al Conferinței federale, în locul lui Rato Dugonici, care a fost eliberat din această funcție la cererea lui. Esad Cerici a fost ales vicepreședinte al Conferinței federale.

Guvernul Republicii Arabe 
Unite a încheiat un acord preliminar cu consorțiul internațional „Socia" privind construirea unei conducte de petrol între Marea Roșie și Marea Mediterană.. Capacitatea anuală proiectată a conductei va fi de 70 milioane tone de țiței. Proiectul va fi realizat de consorțiul „Socia", format din 11 companii străine, dintre care majoritatea franceze și italiene. Lucrările de construcție sînt evaluate la 175 milioane de dolari.

Planul de colaborare cul
turala între R. D. Vietnam și 
U.R.S.S. pe anul 1969 a fost semnat la 14 iulie la Hanoi. Documentul pre-

Corp ceresc deasupra 
Tunisiei. Un misterios corp ceresc a apărut din nou sîmbătă noaptea deasupra Tunisiei, pentru a doua oară în decurs de o săptămînă. De formă circulară, ciudatul obiect, avînd o culoare alb-albastră, s-a dezintegrat la puțin timp după apariție într-o masă de fum și vapori. Cei cîteva sute de martori nu au putut aprecia greutatea sau dimensiunile obiectului și distanța la care se afla.
Romanul „fîsklepîos" de 

Horia Stancu 3 3P3rut .recent în editura „Neues Leben" din Berlin. Traducerea în limba germană este semnată de Ingeborg Seidel, iar ilustrațiile aparțin lui Eberhard Binder- Stassfurt. Cartea a fost tipărită în colecția „Romane istorice".La Belgrad 3 3Vut 100 ° ?e- dință. a Conferinței federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din

Postul de radio Conakry 
a transmis un comunicatîn care se arată că în ultimul timp forțele militare portugheze dizlocate în Guineea (Bissau) au supus în repetate rînduri unui tir de artilerie o serie de localități de pe teritoriul Republicii Guineea. Aceste acte provocatoare, menționează postul citat, sînt întreprinse sub pretextul că numeroși pa- trioți care luptă împotriva regimului colonial clin Bissau se refugiază în statul vecin. Postul de radio Conakry a protestat cu energie împotriva acestor acte provocatoare, cerînd ca ele să nu se mai repete pe viitor.

Guvernatorul general al 
Canadei a semnai legea de instituționalizare a egalității juridice pe întregul teritoriu al statului a celoi două limbi oficiale — engleza și franceza. Conform prevederilor stipulate în textul legii, aceasta urmează să intre în vigoare la 60 de zile după semnarea ei, respectiv la începutul lunii septembrie.

Vîrfal ghețaratai Fee (Hl- 
veția) s-a prăbușit precipitînd în vale 400 000 mc de gheață. Autoritățile elvețiene au anunțat că o cantitate de gheață de două ori mai mare amenință, de asemenea, să se disloce. S-au luat măsuri pentru a se preveni accidentele. .... a;’-±

După cum s-a anunțat, în Uniu
nea Sovietică a fost lansată la 13 
iulie la ora 5,55, ora Moscovei, o ra
chetă avînd la bord stația automa
tă „Luna-15". Potrivit agenției 
TASS, stația va efectua cercetări 
științifice asupra Lunii și spațiului 
cosmic circumlunar. Deplasarea 
stației automate se desfășoară pe 
o traiectorie apropiată de cea pre
văzută. Legătura cu stația „Luna- 
15", precizează agenția TASS, este 
stabilă.

Comentînd lansarea de către U- 
niunea Sovietică a stației automa
te „Luna-15", un purtător de cuvînt 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A., citat de agenția „France 
Presse", a declarat : „Noi salutăm 
această nouă explorare a spațiu
lui cosmic și le urăm tot succesul

în noul efort depus de oameni pen
tru cunoașterea mai bună a lumii 
care-i înconjoară". în cadrul unei 
emisiuni a rețelei de televiziune 
N.B.C., cosmonautul Frank Borman 
a arătat referindu-se la misiunea 
stației automate „Luna-15" : „Am 
convingerea că tehnica sovietică 
este de mare precizie". La lîndul 
său, dr. Thomas Paire, administra
tor al N.A.S.A., a declarat că „a- 
ceastă nouă realizare sovietică îm
preună cu prima tentativă ameri
cană de debarcare umană pe 
Lună dovedesc capacitățile cres- 
cînde ale umanității în domeniul 
explorării spațiale". El și-a expri
mat speranța în realizarea unei co
operări mai strînse în domeniul cer
cetării spațiului cosmic între Uni
unea Sovietică și S.U.A.

Ce așteaptă știința

A la aselenizare ?

ale solului lunarLa centrul spațial de la Houston (S.U.A.) este pregătită cutia în care cosmonauții vor aduce pe Pămînt mostre

CORESPONDENȚĂ DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

„Dați-mi o părticică din Lună și vă voi povesti istoria întregului sistem solar", declara dr. Harold C. Urey, unul dintre cei mai mari experți ai lumii în (știința laureat Nobel.Luna,ral al Terrei, continuă . să rămînă o enigmă pentru pămînteni, cu toate progresele realizate în cunoașterea ei. Care este originea Lunii ? Ce vîrstă are și cum ..forțe necunoscute i-au plămădit și modelat solul arid și pustiu ? Ce structură și ce compoziție are? Există aici vreo formă de viață ? Iată cîteva din semnele de întrebare la care savanții lumii speră să poată obține răspunsurile după analiza e- șantioanelor lunare ce vor fi aduse pe Pămînt de cosmonauții de pe „Anollo-ll" Studierea solului lunar, a proprietăților sale fizice și chimice va contribui în mare măsură Ia progresul cercetărilor privind originea Pămîn- tului și sistemului so

selenologie despre Lună), al premiuluisatelitul natu-

a evoluat ? Ce

vind originea Pă tului și sistemului Iar.Mu Iți știință relieful de că

l

oameni consideră lunar a fost erupții- . ... "bușirile de meteoriți, dar există încă numeroase controverse științifice în legătură cu proporțiile în care cei doi factori au contribuit la formarea dealurilor, văilor, canalelor și craterelor enorme de pe suprafața dezolantă a acestui aștru ceresc. Alții consideră că sub solul stîncos, acoperit de materie granulată, ar se găsi apă sub formă de gheață. Nu se exclude nici posibilitatea descoperirii de zăcăminte radioactive, pietre prețioase, minere uri etc Șansele întîl- nirii unor forme de viață sînt în schimb 'rproape total excluse, atît datorită lipsei atmosferei cît și varia-

modelat de erupi vulcanice și de prăb.

exista șanse de a

Â

țlei mari de temperatură de la ziua la noaptea lunară — plus 120 grade Celsius și, respectiv, minus 172 grade Celsius. (Atît noaptea cit și ziua lunară sînt egale cu 14 zile terestre).Unii savanți și cercetători, privind în perspectiva erei cor- mice, văd Luna transformată într-un vast șantier minier, undeo- mul va putea extrage minereuri prețioase. Poate mai prețioase decît aurul pentru care omul Evului mediu traversa oceanele și înfrunta moartea. Se consideră că Luna, a- flîndu-se la o depărtare de numai trei zile de Pămînt, va fi mai lesne explorată decît continentele Pămîntu- lui în epoca de început a evoluției mijloacelor de transport, cînd omului îi trebuiau săptămîni și luni pentru a se deplasa de pe un meridian pe unor relații prietenești; Terra. Cuvintele pace, relații prietenești pot fi întilnite în toate mesajele trimise de șefii statelor lumii la Cape. Kennedy spre a fi depuse pe Lună. Mesajele exprimă dorința arzătoare a popoarelor de a se pune capăt războaielor și a se instaura pentru totdeauna pacea pe planeta noastră

situl De asemenea; costul transportului a fost în ultimul limp substanțial redus prin punerea la punct a rachetelor-gigant și va continua să scadă pe măsura progresului tehnologiei zborurilor spațiale. Muiți astronomi visează la transformarea Lunii într-un vast observator astronomic, întru- cît pe Pămînt, norii,

intemperiile și, în general, atmosfera creează multe cercetarea sideral, consideră primul rînd pe Lună ar trebui instalată o stație de asamblare a vehiculelor spațiale destinate să zboare spre alte planete. Luna este un ideal loc de popas și alimentare cu combustibil a navelor cosmice plecate de pe Pămînt în diverse direcții și misiuni spațiale.Podul cosmic de la Pămînt la Lună, căruia „Apollo—11“ încearcă să-i pună una din primele temelii, îl va transforma pe om dintr-un spectator pasiv al sistemului solar într-un participant activ., un explorator și, poate, în efortul concertat de a lua cu a- salt infinitatea Universului, omul va. găsi și cheia stabilirii pașnice, aci pe

greutăți în spațiului Cosmonauții însă că în
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